
 
 
 

Vejledning og regler for brug af kunstgræsbanen 
 
For at sikre en optimal og fornuftig brug af kunstgræsbanen i Egtved, er der følgende vejledning 
for brugen af kunstgræsbanen.  
 
Reglerne skal til enhver tid overholdes, og Egtved Kunstgræs S/I forbeholder sig ret til at fratage 
foreningernes tildelte tider, såfremt reglerne ikke overholdes. 

 

Bookning: 
Det skønnes at kunstgræsbanen hovedsagligt anvendes i vinterhalvåret (oktober-april). Hvorfor 
der vil være særlige regler for bookning af banen, så vi udnytter banen optimalt og så alle bliver 
tilgodeset. 
 
For Egtved Skole er det vederlagsfrit at benytte banen i tidsrummet 8.00-15.00 på skoledage. 
Banen må kun benyttes i undervisningstiden (Idræt, bevægbånd) og/ efter aftale. Banen må ikke 
anvendes som legeplads i frikvarterer/pauser. Der er givet tilladelse til at eleverne kan benytte 
banen til boldleg i frikvarterer. 
 
Man må gerne benytte banen efter skoletid, såfremt den ikke er i brug. Ved private 
arrangementer (fødselsdage, polterabend osv.) skal banen bookes hos Egtved Kunstgræs. 
 
Fodboldklubberne Egtved IF og Ammitsbøl-Egtved Fodbold har fortrinsret på bookning af 
træningstider og kampe i hverdage.  
 
Banens opbygning gør at flere hold/årgange kan træne samtidig, for på den måde at udnytte 
banen optimalt. Det er derfor vigtigt, at man holder sig til det område/bane(r) man er blevet 
tildelt. 
 
Vinterhalvåret: 
Fra medio oktober (uge 43) til 31. marts. 
 
Booking af træning: 
Mandag til torsdag er som udgangspunkt inddelt i ½ timer gældende fra kl. 15.00-22.00. 
U5-U10 årgange har fortrinsret på bookning af kunstgræsbanen i tidsrummet kl. 15.00-18.00. 
Øvrige årgange må gerne byde ind på tider før kl. 18.00. 
Som udgangspunkt kan hvert hold booke maks. 2 træningstider.  
Der tages hensyn til årgange/hold som ønsker faste træningstider i vinterhalvåret.  
 
Opvarmning: 
Man kan benytte opvarmningsarealet udenfor 11-mands banen 15 min. før, såfremt arealet ikke 
er i brug. 
OBS!! Respekter venligst de klubber/hold som er i gang på banen.  



 
  
 
 
 
Bookning af kampe: 
Det er muligt at booke kampe i hverdage hele året. Det er dog kun muligt at afvikle kampe i eget 
tidsrum (træningspas) eller hvis banen er ledig. 
 
Ønsker til kampe i perioden 15. november til 31. december skal fremsendes til Egtved Kunstgræs 
senest d. 01. november. 
Ønsker til kampe i perioden 01. januar til 31. marts skal fremsendes til Egtved Kunstgræs senest d. 
15. december.  
Der vil herefter blive foretaget en fordeling af kamptidspunkterne, således alle klubber/hold bliver 
tilgodeset. 
 
Bookning i Weekend: 
Lørdag og søndag er som udgangspunkt inddelt i følgende intervaller: 
08.00-10.00, 10.00-12.00, 12:00-14:00, 14:00-16:00, 16:00-18:00, 18:00-20:00, samt 20:00-22:00. 
 
 
Sommerhalvåret: 
Fra 1. april til primo november, kan der frit bookes tider jf. samme timeintervaller som i 
vinterhalvåret. 
 
Specielle forhold: 
Egtved Kunstgræs forbeholder sig ret til at aflyse en allerede tildelt tid, såfremt specielle 
vejrforhold, såsom kraftig regn, sne, is m.m., spiller ind. Dette kan være for at klargøre banen til 
træning og/ kommende kampe. 
Falder der i løbet af natten sne, som gør at banen skal ryddes, vil den/de første kampe den 
efterfølgende dag blive aflyst uden varsling. Det er derfor op til klubben selv at holde sig orienteret 
om vejrforholdene. 
Falder der i løbet af dagen sne, som gør at banen skal ryddes, vil den/de først kommende 
kampe/træning blive aflyst uden varsling. Det er derfor op til klubben selv at holde sig orienteret 
om vejrforholdene. 
Egtved Kunstgræs forbeholder sig ret til at aflyse en allerede tildelt tid, såfremt banen skal 
anvendes til specielle arrangementer herunder bl.a. stævner, elitehold, opvisningskampe. 
 
Lys: 
Lyset på kunstgræsbanen indstilles og styres af Egtved Kunstgræs efter bookningerne/aftale.  
 
Pris: 
Pris for leje af kunstgræsbane i Egtved jf. gældende prisblad. 
 
 


