Fossum fotball og Barketomta
Fossum idrettsforening har ved utgangen av 2017 ca 3200 medlemmer totalt og blant disse er i
overkant av 400 registrerte fotballspillere fordelt på ca 45 lag.
Hovedvekten av klubbens spillere er under 16 år.
Gjennom flere år har Fossum vært den klubben i Bærum med dårligst bane dekning i oversikt
utarbeidet av Bærum Idrettsråd. Klubben har i lengre tid arbeidet for å øke banekapasiteten først og
fremst i tilknytning til anleggene våre på Fossum. Nå viser det seg at utbyggingen på Fossum strekker
seg langt ut i tid og da er Barketomta vårt eneste alternativ for nye baner.
Fotballen i Fossum er i dag henvist til trene på alternative områder som Slettestien ved Eiksmarka og
Barketomta grus / naturgress. Ingen av disse områdene er av ønsket kvalitet. Kunstgress gir som
kjent mye mer tilgjengelighet og brukstid enn grus og naturgress.
Barketomta har i de senere årene vært benyttet av våre lag både til trening og noe kamper.
Fotballkretsen setter opp noen kamper her, vesentlig på gresset.
Fossum har meldt inn ønske om en kunstgressbane på området hvor det i dag er grusbane. Primært
ønsker vi en 9-er bane. 9-er fotball er en relativt ny spilleform og benyttes i seriespill for 13-14
åringer. Ved å anlegge en 9-er bane vil vi ha mye større kapasitet for kamper og treninger med flere
utøvere og lag samtidig enn ved en 7- er bane. 9-er banen kan deles opp i 2 enheter for 7-er 4
enheter for 5-er fotball osv. Så en 9-er bane vil ha nesten en doblet kapasitet i forhold til en 7-er
bane. Se vedlagte matrise for spilleformer.
En kunstgressbane på Barketomta vil bli benyttet av Fossum til trening og kamper på hverdager
mellom 17 og 21. I de aktuelle årsklasser er det få kamper på fredager, så på fredager vil bruken bli
mindre enn på øvrige hverdager. I helgene vil det bli lite eller ingen organisert trening på banen.
Øvrige tidspunkter vil banen være tilgjengelig for uorganisert virksomhet.
Det vil være behov for flomlys, og dette styres automatisk til de tidspunkter det er aktivitet på banen.
Det vil ikke være aktuelt å etablere tribuner eller høyttaleranlegg på Barketomta. Fossum vil ha sin
hovedarena på Fossumanlegget hvor disse fasilitetene finnes.
Barketomta vil heller ikke bli benyttet til trening på vinteren, og bakken skråningen ned mot banen vil
fortsatt kunne benyttes som akebakke som i dag. Det vil imidlertid ikke kunne legges is på
kunstgresset, så en annen løsning for naturisbane må eventuelt finnes. Viser i den forbindelse til
Bogstad Vinterpark som ligger i umiddelbar nærhet på Oslo-siden av Lysakerelven.
Det arbeides med alternativer for gummigranulat i nye kunstgressbaner, og Fossum deltar gjerne i
utviklingen med alternativer på dette området i forbindelse etablering av bane på Barketomta.
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I 2011vedtok Forbundsstyretog Kulturdepartementet
nye reglerfor sikkerhetssoner
rundt
spilleflatenepå fotballbaner.For småspilleflater(mindre enn 45 x 90 m) skal det være
minimum 3 m sikkerhetssone
rundt hele denbenyttedespilleflaten. For størrespilleflater (45
x 90 m eller over) er regleneuendret– sikkerhetssonen
skal væreminst 5 m bak mållinjeneog
4 m utenforsidelinjene.

Oversiktsmatrise- alle spillformer
Skriv ut kapittel

