Planer på Kvarnsvedens IP 2021
Vi har tillsammans med kommunen sett över anläggningen ”Kvarnsvedens IP” som helhet och vägt in för
och nackdelar gällande naturgräset kopplat till vårt behov av planer under säsongen för naturgräs. 7vs7
planen har vi fått tillträde till sent på säsongen och vi har nu beslutat att avlasta den värst drabbade ytan så
att den kan återhämta sig på sikt. Det kommer även roteras planer vår och höst för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt för gräset att återhämta sig.
Vi ledare bör ha det i med oss i planeringen av våra träningar på naturgräsytorna. Hur vi placerar målen
och hur vi belastar planen. Straffområdena är ofta hårt belastade. Genom att rulla målen mot annan linje
vid träning kan vi avlasta ytorna så att planerna förhoppningsvis är finare till match och håller sig grönare
under säsongen. Det finns givetvis faktorer som vi inte kan styra över. Det viktiga är dock att vi gör vår del
av arbetet så att vi kan ställa krav på kommunens del (såsom bevattning, stödså, underhåll)
Se planbeskrivning:

Huvudarenan, Naturgräs har kritats som:
9vs9
7vs7 :A
7vs7 :B
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Naturgräsytan, ”tidigare 7vs7” har kritats som:
5vs5 :A
5vs5 :B
5vs5 :C

3vs3 – ej kritade linjer – sarg/mål ställs vid lämplig biyta vid 5vs5 området.

11vs11 spelas på ljungbergsplanen i första hand, alternativt sportfältet om man önskar naturgräs.
Teknikplanen kommer fortsatt att ha sargen kvar, vi har dock önskat att den ska utökas med partier så att
den blir större och mer av ytan kan användas till träning.

OBS! Inget lag får och-/eller ska beträda naturgräsplanerna tills vi får klartecken från kommunen.
Preliminärt V.20, vi gör ett utskick med träningstider och info närmare.
Nu ser vi fram emot en säsong med ett levande Kvarnsvedens IP och massor av fotbollsglädje!
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