
   
 

 
 
JUNI 2019   webansvarlig: hilde@vestbyen.no  

Velkommen til Vestbynytt! 
Her er siste utgave av Vestbynytt før sommeren, 
og vi er veldig glade for å kunne komme med en 
oppdatering om alt det spennende som skjer med 
anlegget vårt i tiden fremover:) 

 
Hammersborg Kunstgress 
Det er mange spennende planer for anlegget vårt, 
og her kommer en oppdatering på hva som skjer; 
 
7-erbane 
Det kommer en ny 7-erbane som vil ligge på 
oversiden av den eksisterende banen. Banen blir 
50x30 meter, og oppstart blir i overgangen 
august-september. Som det ser ut nå vil det først 
bli en fase på ca 5 uker med grunnarbeid, og 
deretter 2 uker med ferdigstillelse. Det betyr altså 
at vi i løpet av høsten vil ha en innvielse av ny 
bane:) Vi gleder oss til å feire dette! 
 
Lysanlegg 
I september vil hovedbanen få nytt lysanlegg. Vi 
har funnet en løsning med LED-lys som vi mener 
vil fungere veldig bra. Det vil blant annet bli 
mulighet for å lyse opp deler av banen. 
 
Kiosk 
Sammen med lysanlegg og ny 7-erbane vil vi 
bygge ny kiosk. Plassering blir på samme sted 
som tidligere, men det blir et nytt fint og 
funksjonelt hus med innlagt strøm. 
Vi håper dette blir en flott ressurs for lagene på 
hjemmekamper:) 
 
Tribune 
I høst vil vi freshe opp tribunen og gi den et nytt 
lag med beis – nå skal det bli enda triveligere å 
heie på Vestbyen:) 

Hovedbanen 
Vi har gått flere runder når det gjelder 
hovedbanen, både når det gjelder størrelse og 
nytt dekke. 
Vi har landet på at vi ønsker en utvidelse av 
banen, ca 10 meter på lengden, og en alternativ 
løsning til kunstgress med granulat. Mats har 
vært i Sveits, på invitasjon fra en sveitsisk 
leverandør, og sett på en helt ny type kunstgress 
som er granulatfri - og den ser veldig bra ut. Vi i 
Vestbyen ønsker å ha fokus på miljø og 
bærekraftig løsninger og vil gjerne gå videre med 
dette alternativet. Denne typen dekke vil ha en 
større kostnad enn kunstgress med granulat, og 
vi håper derfor å få med oss Trondheim 
Kommune på laget til å bli en pilot-klubb i dette 
miljøprosjektet der vi går bort fra granulat-dekke. 
Denne prosessen tar tid, men vi har satt et ønsket 
tidspunkt for oppstart til sommeren 2020. 

 
Vestbydagen 2019 
Save the date!  
Årets Vestbydag blir lørdag 7. september – sett av 
dagen! 

 
God sommer + neste 
Vestbynytt! 
 

Nå er det sommer på Vestbybanen, og daglig 
leder Mats har ferie uke 27, 28 og 29. 
Styret kan kontaktes på mail om det skal være 
noe i mellomtiden. 
Mats og resten av styret ønsker alle Vestby’ere en 
riktig GOD SOMMER! 
Og til alle lag som drar på cuper i sommer; 
MASSE LYKKE TIL – Heia Vestbyen! 
Neste utgave av Vestbynytt kommer i slutten av 
august. 


