BANEPOLITIK
Målgruppe
Vagten, AB’s kontor, trænere og ledere samt alle hold/spillere i klubben.

Formål
Klubben ønsker med banepolitikken at skabe klarhed over, hvem der har førsteprioritet til
bane 1 samt skabe klarhed over fordelingen af de øvrige baner.

Prioritering
I forhold til talent- og udviklingsholdene prioriteres der forskelligt, mens der også prioriteres mellem 11- &
9-mands fodbold på banerne.

Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)
Fodboldbestyrelsen er overordnet ansvarlig for politikken, som revideres minimum en gang årligt på
junimødet.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)
Den anlægsansvarlige er ansvarlig for at prioriteringen af bane 1 passer (i prioriteret rækkefølge).
AB’s fodboldbestyrelse kan til enhver tid ændre i påsætningen for kampe på bane 1, hvor det
prioriteringsmæssigt kan forsvares i det tilfælde, at betydningen af en kamp er vigtigere for det ene hold
end for det andet.

Kommunikation
Den til hver tid opdaterede banepolitik er tilgængelig på klubbens hjemmeside samt i AB’s Vagt. Den
synliggøres endvidere i trænerhåndbogen samt på AB’s kontor.
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BANEPOLITIK fortsat - PRIORITERING
Mellem AB’s fodboldafdeling og AB A/S er aftalt, at 1. senior, U19/1 samt U17/1 afvikler deres træning på
bane 2 og 7.
Banerne 3, 4, 5 & 6 disponeres udelukkende af AB’s fodboldafdeling v/ bestyrelsen.
Bane 1 benyttes til afvikling af kampe.
Alle elite-, talent- og udviklingshold er tildelt faste træningstider og baner. Af og til er det på grund af
nedbør og banernes tilstand samt andre udefrakommende omstændigheder nødvendigt at aflyse træning
på udvalgte eller alle baner. I det tilfælde, at træningen er aflyst på ALLE banerne, træder ”Nødplan for Lille
Kunst” i kraft.
Hvis det kun er udvalgte baner, der er lukkede, så er det de pågældende hold, som er berørt at lukningen,
der selv må søge alternativ træningsplads.
Kampe har ALTID førsteprioritet på ALLE baner. I det tilfælde at man har træningstid på en bane, der skal
bruges til kamp, så er det ønskværdigt, at man forlader banen – og efterlader den i en tilstand, så den er
KLAR til kamp senest fem min. før kick off. De hold der skal spille kamp har IKKE krav på banen tidligere end
fem min. før. Opvarmning må i givet fald ske udenfor banerne.
PRIORITERING af Bane 1/Opvisningsbanen:
Klubbens prioriteringsliste til afvikling af kampe på opvisningsbanen, er:
1. 1. senior (eller reserveholdet)
2. U19/1
3. U17/1
4. 2. senior
5. U15/1
6. U14/1
7. U21
8. Old Boys 1
9. Øvrige førstehold der spiller 11-mands (U19/2, Masters, Grand Old Masters mv.).
10. Som udgangspunkt forsøger vi, såfremt vejret og banens beskaffenhed samt belægningen på banen
er i orden, at give alle 11-mands hold muligheden for at prøve at spille på bane 1 en gang årligt.
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