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Sagsbehandler
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Telefon direkte
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Sagsid

Kunstgræsbanen Ribe
Sportsvej
6760 Ribe

Kunstgræsbanen Guldager
Præstemarksvej 43, Guldager
6710
710 Esbjerg V

Kunstgræsbanen Gl. Vardevej
Gl. Vardevej 62
6700 Esbjerg

Regler for brug af kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune
For at sikre en optimal brug af kunstgræsbanerne, er der vedtaget følgende regler for brugen af
kunstgræsbanerne. Reglerne skal til enhver tid overholdes, og Fordelingsgruppen forbeholder sig
ret til fratage foreninger tildelte tider, såfremt reglerne ikke overholdes.
Kunstgræsbanerne er opdelt i tre sæsoner:
Det er kun muligt at booke tider i følgende blokke. Der kan ikke bookes udover de fastlagte
blokke.
Træning for 1. Vintersæson fra uge 43 – 31.12
1.12 og 2. vintersæson 1.1 – 31.3
Mandag–fredag kl. 08-16.00
Opdeles frit i blokke á 15 minutter.
Blokke á 1,5 time
Mandag–fredag kl. 16.00-22.00
Mandag
Kl. 16.00-17.30
Kl. 17.30-19.00
Kl. 19.00-20.30
Kl. 20.30-22.00
Blokke á 1 time.
Lørdag og søndag kl. 08.00-12.00
Kl. 08.00-09.00
Kl. 09.00-10.00
Kl. 10.00-11.00
Kl. 11.00-12.00
Telefon

76 16 16 16

Telefax

76 16 16 17

b-k@esbjergkommune.dk
www.esbjergkommune.dk
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Kampe 1. vintersæson

Kampe 2. vintersæson

Blokke á 2 time.
Forbeholdt kampafvikling
Lørdag og søndag kl. 12.00-22.00
Kl. 12.00-14.00
14.00
Kl. 14.00-16.00
16.00
Kl. 16.00-18.00
18.00
Kl. 18.00-20.00
20.00
Kl. 20.00-22.00
22.00

Blokke á 2 time.
Forbeholdt kampafvikling
Lørdag og søndag kl. 12.00-22.00

Kampe i 1. vintersæson kan frit bookes indenfor før nævnte tidsrum. Der vil komme en særskilt
udmelding om booking af kampe i 2. vintersæson.
Sommersæson
Sommersæson fra 1.4 – uge 42
Alle ugens dage
Opdeles frit i blokke á 15 minutter.

Lørdag og søndage i vintersæsonerne i tidsrummet kl. 12.00-20.00
12.00 20.00 er reserveret til kampafvikling
med mulighed for afvikling af 4 kampe pr. dag. Ved behov kan tidsrummet udvides til kl. 22.00.
Retningslinjer for fordeling af idrætsfaciliteter
Fordelingskriterier:
Aktiviteter for handicappede.
Aktiviteter for børn og unge under 25 år.
Antal børn og unge under 25 år i foreningen.
Antal samlede foreningsaktivitet.
Foreningstildeling i forrige sæson
Områdefordeling. Der tages hensyn til lokale foreninger.
fore
”Hjemmebane hensyn”
Børn og unge under 25 år har ikke særlig fordel ved tildeling af tider på kunstgræsbanerne.
Herudover følges de almindelige kriterier for fordeling af tider i kommunale faciliteter.
Omklædning:
Ved booking af kunstgræsbanen i Ribe kan der bookes omklædningsfaciliteter i Ribe Fritidscenter
på www.ribefritidscenter.halbooking.dk.
www.ribefritidscenter.halbooking.dk. Det er muligt for godkendte folkeoplysende foreninger, at
søge om lokaletilskud.
Ved booking af kunstgræsbanerne på Gl. Vardevej og i Guldager kan der benyttes omklædningsomklædning
rum i henholdsvis Blue Water Dokken og Guldager Idrætscenter.
Reglement for brug af kunstgræsbanerne:
•
•

Der skal bruges støvler med faste dupper. Der må ikke bruges støvler
støvler
med stål- eller skruedupper.
Anvend de opstillede støvlebørster inden man går ind på banen.
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•
•
•
•

Tyggegummi forbudt.
Intet affald
ffald på og omkring banen,
banen anvend de opstillede affaldscontainere.
Rygning og brug af åben ild på banen er forbudt.
Ved kampafvikling på Ribe kunstgræsbane, skal der medbringes
hjørneflag.

Specielle vejrforhold:
Falder der i løbet af natten sne, som gør at banen skal ryddes, vil den/de første tider 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
gør at banen skal ryddes, vil den/de først kommende tider
blive aflyst uden varsling. Det er derfor op til klubben selv at holde sig orienteret om vejrforholvejrforho
dene.
Booking / Afbooking:

SEPE: Booking af Kunstgræsbaner via SEPE kan ske indtil samme dag inden
inden kl. 15:00 eller
seneste fredag kl. 15:00 for tider lørdag og søndag.
(ex. booking onsdag inden kl. 15:00, tidligst tid onsdag aften)
(ex. booking lørdag, tidligst tid mandag)
Foreningsportalen: Booking via foreningsportalen til kunstgræsbanen i Ribe kan ske indtil 3 hele
dage før.
( ex. booking onsdag, tidligst tid søndag)
(ex. booking fredag, tidligst tid tirsdag)
På foreningsportalen søges kunstgræsbanen
stgræsbanen i Ribe under ”Ribe Stadion”
S
Tider kan senest afbookes 14 dage før.
før Tider der ikke er afbooket,
booket, vil blive opkrævet betaling i
henhold til gældende regler.

Betaling:

Folkeoplysende foreninger – vinterperiode
Indskyderforeninger – incitamentstimer vinterperiode
Folkeoplysende foreninger – sommerperiode
Kommunale institutioner
Private

Timepriser
94 kr.
70 kr.
30 kr.
350 kr.
700 kr.
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Brug af lys:
Lyset på kunstgræsbanen ved Gl. Vardevej indstilles efter bookingerne, og kan kun tændes, når
der er fortaget en booking. Lyset tændes og slukkes ved hjælp af en kontakt, der er placeret på
lysmasten, det tændes ved at dreje med uret og slukkes ved at dreje
dreje mod uret.
Klubberne skal huske at slukke lyset når banen forlades, da det er en stor omkostning at have
lyset brændende.
Der vil komme en særskilt udmelding omkring lys på kunstgræsbanerne i Guldager og Ribe.
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