KRAV FÖR ATT FÅ SPELA FOTBOLLSMATCHER I ELLJUS
Enligt beslut fattat av Östergötlands Fotbollförbunds (ÖFF:s) Tävlingskommitté (TK) vid
sammanträden 2007-09-25 samt 2007-11-20 krävs att samtliga matcher (serie- och cupmatcher)
som spelas i Östergötland i elljus har uppmätt godkänd ljusstyrka.
Gränsvärdet för distriktets matcher är beslutat till 200 lux.
Föreningar som har för avsikt att genomföra matcher i elljus – GÖR SÅ HÄR:
Boka en auktoriserad elektriker som utför mätningen och ifyller bifogad blankett.
Mätningen sker på 16 punkter på resp arena – se bifogad skiss.
Skicka sedan den ifyllda blanketten till ÖFF.
Föreningar som spelar på kommunala planer
Kontakta omgående Er kommun och meddela vilka krav som ställs fr o m kommande säsong
samt försök förmå Er uthyrare att de ombesörjer mätningen och insänder intyg till oss.

För att vi skall godkänna att Ni spelar serie- och/eller cupmatcher i elljus krävs att bifogad
blankett ifylld är insänd till oss och att Ni uppnått minimikravet på 200 lux på planen.
Efter att TK godkänt Er arena läggs areann upp på ÖFF:s hemsida under rubriken
”Tävlingsfrågor” och underrubriken ”Arenor med godkänd belysning”.
Om belysningen på planen ej håller erforderlig ljusstyrka äger föreningen ej rätt att spela
serie- eller cupmatcher i elljus på aktuell arena, innebärande att föreningen ej kan flytta matcher
till ”mörka dagar”.
Mätning kan Ni givetvis utföra och skicka oss löpande.

OBS! Mätningen får ej ske om det finns snö på planen!

BIFOGAS: Skiss över fotbollsplan som visar var mätningarna skall ske
Blankett som skall ifyllas och insändas till ÖFF

Detta dokument skall ifyllt insändas till ÖFF
Postadress: ÖFF, Fastes Gata 4, 582 78 LINKÖPING
Fax: 013 16 21 06
Mail: tjonne.anderssonsterg.rf.se

MÄTRESULTAT AV LJUSSTYRKA PÅ ELBELYST FOTBOLLSPLAN
Arenans/planens namn: ___________________________________________________
Förening(ar) som ämnar spela på denna plan: __________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ansvarig för dessa uppgifter: _______________________________________________
Telefon till ansvarig (dagtid): ______________________________________________
Ansvarig elektriker samt ev firmanamn: _____________________________________
Datum för mätningen: ________________________
Underlag:

Gräs

Konstgräs

Grus

Annat: _______________

MÄTRESULTAT – ANGE ANTAL UPPMÄTTA LUX enligt bifogad skiss

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

Ev kommentar: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
är utrymmet otillräckligt – fortsätt gärna på baksidan     

Ort och datum: ______________________________
________________________________
underskrift

________________________________
namnförtydligande

