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Sikring av målbur
Norges Fotballforbund (NFF) ønsker med denne informasjonen å bidra til å
skape en trygg ramme rundt kamp og treningsarenaene. Fra tid til annen
inntreffer ulykker forbunnet med bruk og sikring av målbur. Heldigvis er det
sjeldent med alvorlige ulykker. Alle involverte har et ansvar for å bidra til
størst mulig grad av sikkerhet for å unngå at alvorlige ulykker inntreffer.
Produsentene av utstyret og de ansvarlige kommunene har et
hovedansvar for at sikkerheten er ivaretatt og i henhold til lover og regler.
Det er allikevel viktig at brukerne av baner og haller, har sikkerhet i sin
bevissthet og har sjekk av utsyr som en naturlig del av aktiviteten.
Noen punkter våre klubber bør være kjent med og ha som en del av sine
rutiner:
1. Alle klubber, deres tillitsvalgte og trenere må gjøre seg kjent med
«Turneringsbestemmelsene» for de øverste divisjoner menn og
kvinner, samt «spilleregler og retningslinjer for barne- og
ungdomsfotballen».
2. Klubbene må gjøre seg godt kjent med kommunenes/utleiers regler
og retningslinjer for utleie og bruk av haller og baner der dette er
aktuelt.
Utleier har i denne sammenheng et overordnet ansvar for å ha slike
regler og retningslinjer, samt påse at alt av utstyr er i teknisk god
stand. Klubben kan som bruker av idrettsanleggene, stille krav til sine
kommuner og et aktivt sikkerhetsarbeid.
3. Norsk standard NS-EN 749 angir kravene til sikring av målbur.
Produsentene forholder seg til denne standarden.
4. Alle målbur uansett størrelse må forankres i henhold til produsentens
krav. Jfr. også NFFs regelverk.
5. Ingen må klatre, henge eller leke med målburene.
6. Jevnlig sjekk av målbur og festemuligheter må være en naturlig del
av aktivitetene.
7. Utenom aktivitet bør målburene oppbevares på en forsvarlig måte
og på en dertil egnet plass.
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