Prinsipper banefordeling Mjøndalen IF Fotball
Consto Arena: Eies av Mjøndalen Stadion AS som leier ut til Mjøndalen IF fotball. Åpent hele året,
minus normalt desember. A-laget og akademiet er prioriterte brukere og benytter stadion i perioden
januar-november. Utviklingsavdelingen benytter stadion i vinterperioden(oktober/novembermars/april og ellers ved behov som f.eks stengt Vassenga. Kretsen berammer også enkelte kamper på
stadion.
Leiekostnaden for bruk av stadion fordeles mellom gruppene (a-lag, akademi og
utviklingsavdelingen) i fotball ift estimert bruk. Pris pr økt er estimert til ca 2500,- kr.
Det er begrensninger på antall brukstimer årlig på banen. Det gjennomføres årlig en FIFA test som
avgjør om banen er godkjent for toppfotball.
Vassenga: Eies av Drammen kommune. MIF har bruksrett på anlegget. Brukes primært av
utviklingsavdelingen. Kommunen har ansvar for vedlikehold av infrastruktur på anlegget og klipping 2
ganger pr uke. MIF har ansvar for merking og vedlikehold av baner. Utviklingsavdelingen har årlige
kostnader på ca 150 00,- til 200 000,- for å drifte anlegget.
Mjøndalshallen: Eies av driftsselskap Mjøndalen Sport og Kultursenter AS som eies av kommunen og
MIF. Eierskapet er 50/50. MIF som andre idrettslag er leietager i hallen og betaler leie pr time for
bruk. P.t timepris 1050,- kr.
MIF søker årlig om tildeling av leietid for vintersesongen. Utviklingsavdelingen leier tid for lagene i
perioden jan-april og i november hvert år. Det leies også strøtimer ved behov. I tillegg berammes det
enkelte seriekamper fra kretsen i hallen.
Vikåsen KG: MIF har en samarbeidsavtale med Vikåsen IL. I denne avtalen er det avtalt fast årlig leie
av banen til en avtalt sum. Pga kapasitetsutfordringer på våre øvrige anlegg må vi benytte Vikåsen KG
til gjennomføring av både kamper og treninger, spesielt for ungdomslagene.
Oppsummert:
A-lag: Benytter Consto Arena
Akademi: Benytter Consto Arena, men også noe i Mjøndalshallen og Vikåsen KG
Utviklingsavdelingen: Benytter primært Vassenga i sommersesongen. I vintersesongen benyttes
Consto Arena og Mjøndalshallen.

