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Hvor tillates reklame 
Det tillates én rekke med reklame montert på gjerde langs langsider og kortsider, ikke på 
stolper til ballfangernett. En starter med reklame midt på langside, så bygger en på 
symmetrisk til begge sider. Så langt som mulig skal reklame monteres sammenhengende 
for å skape et best mulig estetisk bilde. Høyden på reklameskiltene skal være lik for alle 
skilt. 
 
Reklamen skal vende innover mot banen. Det tillates ikke reklame på porter. 
 
Generelt om oppheng av skilt 
Alle skilt skal merkes med klubbens navn.  
 
Skiltenes størrelse og utforming skal være slik at reklameområdet gis en så ens utforming 
som mulig. Der hvor det er flere lag som har reklameskilt i samme anlegg, må lagene 
samordne seg slik at en benytter samme skiltleverandør.  
 
Oppheng skal foretas av fagkyndig. Skiltene skal henge i vater. 
Skiltene skal festes slik at sikkerheten på anlegget ivaretas. Baneansvarlig kan også bistå 
med rettledning - faktureres etter medgått tid. 
 
Oppheng av reklameskilter må under ingen omstendigheter svekke gjerdets konstruksjon 
og funksjon. 
 
Opphengsmulighet 1 
For oppheng skal det monteres treverk på eksisterende gjerde, ved bruk av klammer med 
gjennomgående bolter. Reklameskiltene monteres så på dette treverket med 
gjennomgående bolter med stoppskiver for å feste selve skiltet til treverket. Se 
illustrasjon. 

  
 
 
Opphengsmulighet 2  
Skiltene festes ved stolper på gjerde med en gjerdeklamme med eget feste til hver side (se 
bilde). Det skal benyttes låsemuttere for å hindre at skiltene løsner i sterk vind. 
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Fra bakside    Ovenfra 
 
 
Størrelse på reklame 
Skilt på ca 0.8 x 2-3 meter. Dette for at skiltene ideelt sett skal strekke seg fra 
gjerdestolpe til gjerdestolpe og dermed hindrer en at gjerde blir ødelagt. Dersom dette 
ikke lar seg gjøre må en feste jernskinner mellom plakatene for å hindre at disse blir 
ustabile og løsner. 
 
Material som skal benyttes 

1) Metallskilt (minst 2 mm tykke på steder som er utsatt for mye vind) – kraftig type 
som ikke blir deformert av baller og liknende. 

 
2) Duker og trykk som ikke lager lyd ved balltreff.  

 
Andre forhold 
Dersom denne reklameplanen skulle vise seg å gi uheldige ikke tiltenkte utslag, kan den 
endres.  
 
Baner som omfattes av reklameavtalen 
Dersom det bygges nye anlegg i kommunal regi kan disse vurderes innlemmet i avtalen. 
 

- Bogafjell kunstgressbane 
- Bogafjell treningsbane kunstgressbane 
- Figgjo kunstgressbane 
- Ganddal kunstgressbane 
- Ganddal gressbane 
- Høle grusbane 
- Høle gressbane 
- Iglemyr gressbane 
- Iglemyr grusbane 
- Iglemyr kunstgressbane 
- Lundehaugen grusbane 
- Lura kunstgressbane 
- Malmheim gressbane 
- Riska gressbane 
- Sandnes idrettspark tennisbaner 
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- Sandnes idrettspark hovedbane og friidrettsanlegg 
- Sandnes idrettspark treningsbane kunstgress 

Sandnes idrettspark Giskebanen gressbane 
- Sandnes idrettspark Gymnasbanen grusbane 
- Sandnes idrettspark Flomlysbanen treningsfelt grus 
- Sandved gressbane 
- Sviland gressbane 
- Sviland grustreningsfelt 

 
 
Spesielle forhold Sandnes idrettspark hovedbane og friidrettsanlegg 
Anlgget benyttes som trenings og konkurranseanlegg av både Sandnes Ulf og Sandnes 
Idrettslag. Tildelig av reklame vil bli angitt i soner. Ikke reklame foran målhus pga 
tidtagning. 
 
 
Disse omfattes ikke av reklameavtalen 
For lagseide anlegg som ligger på kommunal grunn vil klubbene selv være ansvarlig for 
at eventuell reklame er i henhold til gjeldende regelverk (Ref. pkt 1.7 og 1.8 i vedlagt 
forslag til avtale), og forsvarlig festet slik at skilter ikke utgjør en fare for omgivelsene. 
For øvrig står disse fritt til å montere reklame på egne anlegg 
 

- Aspervika skole kunstgressbane (Hana IL) 
- Figgjohallen (Figgjohuset) 
- Foss Eikeland rideanlegg (Sandnes og Jæren rideklubb) 
- Ganddal bydelsbane treningsfelt kunstgress (Ganddal IL) 
- Hana kunstgressbane (Hana IL 
- Klubbeide klubbhus/dusjanlegg på kommunal grunn 
- Lura treningsbane kunstgress (Lura IL) 
- Riska kunstgressbane (Riska FK) 
- Sandnes idrettspark Flomlysbanen kunstgressbane (Sandnes Ulf) 
- Sandved skole kunstgress (Sandved IL) 
- Sandved kunstgress (Sandved IL) 
- Sviland kunstgressbane (Sviland IL) 
- Velde Arena (Sviland BMX klubb) 
- Vikingen BMX bane (Kvål – Sandnes BMX klubb) 
- Østerhus Arena (Sandnes Ulf Arena) 
- Øygard u-skole kunstgressbane (Hana IL) 

 
Fylkeskommunale eller interkommunale anlegg omfattes ikke av reklameavtalen. 

- Vågen idrettshall 
- Sandneshallen  
- Melshei Rulleskianlegg (Sandnes Arena AS) 

 
På følgende anlegg tillates det ikke å sette opp reklame:  

- Hana skole kunstgressbane  
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Kontaktinformasjon: 
Baneansvarlig Sandnes idrettspark: 
Sølve Eskeland, 90017080 
 
Baneansvarlig øvrige baner:  
Jan Kåre Sørensen  
 
 
SANDNES 22.01.2019 
 
 
JØRN VØLSTAD 
PARK, IDRETT OG VEI 
 


