
 

Lån en M-Station hos Sport & Event Park Esbjerg 
 
Nordea, Esbjerg har sponseret en såkaldt M-Station, som brugerne på Sport & Event Park Esbjergs 
anlæg nu kan få glæde af. Det vil nemlig være muligt, at låne M-Stationen ganske gratis ved 
henvendelse til Sport & Event Park Esbjerg. 
 
 
Hvad er en M-Station?  
I bund og grund er den bedste betegnes for 
en M-Station, en opretstående trampolin. 
Idéen er, at spillerne skal sparke bolden ind 
på nettet, der er stramt som en tennisketsjer, 
og så modtage den i luften og dermed lære 
at tæmme, heade, flugte og lave vendinger 
med bolden. Den kan indstilles, så bolden 
kommer højere/lavere tilbage, alt efter 
hvordan du stiller vinklen på nettet. 
 
Få inspiration til brug af M-stationen på 
leverandøren Munin Sports hjemmeside: 
http://muninsports.com/ 
 
 
Booking: 
M-Stationen kan bookes ved henvendelse til booking@sepe.dk. 
Ledige tider kan ses i vores online bookingkalender på vores hjemmeside www.sepe.dk. 
 
Det er muligt at booke M-Stationen i 14 dage ad gangen, og der kan ikke bookes to på hinanden 
efterfølgende perioder. Dog er det muligt at forlænge en booking to dage før bookingen udløber, 
såfremt ingen andre har booket M-Stationen. 
 
Sport & Event Park Esbjerg henter og bringer M-Stationen, som derfor ikke kan bookes dag til dag. 
Såfremt M-Stationen overtages fra en anden forening på samme anlæg, er det den modtagnes 
forenings ansvar at kontrollere at M-Stationen er som den skal være, ellers meddeles dette Sport 
& Event Park Esbjerg inden den tages i brug. 
 
Hvis der under udlejningen skulle ske skader på M-Stationen, er det den pågældende klub som 
økonomisk hæfter for udbedringen. 
 
M-Stationen må kun benyttes på Sport & Event Park Esbjergs tre store udendørsanlæg, Veldtofte 
Idrætspark, Guldager Idrætscenter og Esbjerg Idrætspark, og det er ganske gratis for brugere af 
Sport & Event Park Esbjergs anlæg, at låne M-Stationen. 
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