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Regler for brug af kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune: 

For at sikre optimal brug af kunstgræsbanerne, er der vedtaget følgende regler. 

Reglerne skal til enhver tid overholdes, og Fordelingsgruppen forbeholder sig ret til at fratage 

foreningers tildelte tider, såfremt reglerne ikke overholdes.  

Fordelingen af tider til kunstgræsbaner ses ud fra et geografisk større område (foreningens 

geografiske tilknytning). 

 

 

Sæson for kunstgræsbaner er opdelt i 3 sæsoner: 

 

 

Træning:  1.  vintersæson fra uge 43 til 31. december 

2. vintersæson fra 1. januar til 31 marts 

3. Sommersæson fra 1. april til og med uge 42 

 

 

Træning, tidspunkter (gælder fra uge 43 til 31.03): 

 

Kl. 08.00 – 16.00  mandag til fredag opdeles i blokke á 15 min.  
(Gl. Vardevej fra kl. 07.00) 

Kl. 16.00 – 22.00  mandag til fredag opdeles i blokke á 1½ time 

(Således der er 4 træningsblokke) 

Kl. 08.00 – 12.00 lørdag og søndag opdeles i blokke á 1 time 

(Således der er 4 træningsblokke) 

 

 

Kampe: Uge 43 til 31. december  

1. januar til og med uge 6 

Uge 7 til 31. marts 

1. april til og med uge 42 

 

 

Kampe, tidspunkter (gælder fra uge 43 til 31.03): 

 

Kl. 12.00 – 20.00  lørdag og søndag opdeles i blokke á 2 timer 

(Reserveret til kampafvikling med mulighed for afvikling af fire kampe 

pr. dag) 

Kl. 20.00 – 22.00 Ved behov kan tidsrummet udvides til kl. 22.00 

 

 

Det er kun muligt at booke tider i blokke. Der kan ikke bookes udover de fastlagte blokke.  

 

 

Sommersæson fra 01.04 – uge 42 kan bookes alle ugens dage. Opdeles i blokke á 15 min.  

 

Når fordeling er foretaget, kan der frit bookes ind efter gældende regler.  
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Ansøgningsfrister: 

 

Træning: 

 

1. vintersæson fra uge 43 til 31. december   Ansøgningsfrist 15.08 

2. vintersæson fra 1. januar til 31. marts  Ansøgningsfrist 15.11 

Sommersæson fra 1. april til og med uge 42  Ansøgningsfrist 01.02 

 

Kampe: 

 

Uge 43 til 31. december    Ansøgningsfrist 15.08 

1. januar til og med uge 6   Ansøgningsfrist 15.11 

Uge 7 til 31. marts   Ansøgningsfrist 15.01 

1. april til og med uge 42   Ansøgningsfrist 01.02 

 

Incitamentstimer: 

 

Foreninger med incitamentstimer skal melde ind senest: 

 

1. vintersæson fra uge 43 til 31. december   Ansøgningsfrist 01.08 

2. vintersæson fra 1. januar til 31 marts       Ansøgningsfrist 01.11 

Sommersæson fra 1. april til og med uge 42 Ansøgningsfrist 15.01 

 

Meldes der ikke incitamentstimer ind, indgår samtlige timer i den generelle fordeling.  

 

 

Priser pr. time (Kunstgræsbaner): 

• Folkeoplysende foreninger -> vinterperiode:  94 kr. / time 
• Indskyderforeninger (incitamentstimer) -> vinterperiode:  70 kr. / time   

• Folkeoplysende foreninger -> sommerperiode:  30 kr. / time 

• Kommunale institutioner:  350 kr. / time 

• Private:  700 kr. pr. time 

 

Ordensregler ved brug af kunstgræsbaner: 

Brug kun støvler med faste dubber (ingen stål eller skruedupper) 

Brug de opstillede støvlebørster inden I går ind på banen 

Tyggegummi er forbudt 

Intet affald på og omkring banen. Brug de opstillede affaldscontainere. 

Rygning og brug af åben ild på banen er forbudt  

HUSK I skal selv medbringe hjørneflag, når I spiller kampe på Ribe Kunstgræsbane.  
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Sådan booker I en bane: 
• Der er 4 kunstgræsbaner at vælge imellem 

• Banerne skal bookes før brug  

• Lyset på banerne tænder kun ved booking 

 
Kunstgræsbane 

Ribe  

Sportsvej 

6760 Ribe  

 

Kunstgræsbane 

Tjæreborg  

Tjæreborg Stationsvej 

39, 6731 Tjæreborg  

Kunstgræsbanen 

Guldager 

Præstemarksvej 43 

6710 Esbjerg 

Kunstgræsbanen  

Gl. Vardevej 

Gl. Vardevej 62 

6700 Esbjerg 

Booking v/:  
 
Esbjerg Kommune: 

www.foreningsportalen.

esbjergkommune.dk  
 

Booking kan ske indtil 3 

hele dage før.  

 

Booking v/: 

 

Esbjerg Kommune: 

www.foreningsportalen.

esbjergkommune.dk 

 

Booking kan ske indtil 3 

hele dage før.  

Booking v/: 

 
SEPE: 

www.sepe.dk 
 
Samme dag inden 

kl. 15 

Lørdag og søndag 

skal bookes senest 

fredag kl. 14 

Booking v/: 

 
SEPE:  

www.sepe.dk 
 
Samme dag inden 

kl. 15 

Lørdag og søndag 

skal bookes senest 

fredag kl. 14 
Omklædning: 

 
Omklædningsrum kan 

bookes i Ribe 

Fritidscenter 

 

www.ribefritidscenter. 

hal-booking.dk 

 

Godkendte 

folkeoplysende 

foreninger kan søge om 

lokaletilskud. 

Omklædning: 

 

Der kan gratis bookes  

omklædningsrum på  

Tjæreborg Skole.  

 

Nøgle og nøglebrik skal 

afhentes i Fritid på  

Rådhuset, SENEST én  

uge før brug.  

Omklædning: 

 
I kan gratis bruge 

omklædningsrum i 

Guldager 

Idrætscenter 

 
 

Omklædning: 

 

I kan gratis bruge 

omklædningsrum i 

Blue Water 

Dokken 

Af-booking:  

 

Senest 4 dage før.  

Tider der ikke er af-

booket vil blive afregnet 

jf. gældende regler.  

Af-booking:  

 

Senest 4 dage før.  

Tider der ikke er af- 

booket vil blive afregnet 

jf. gældende regler.  

Af-booking:  

 

Inden kl. 15 samme 

dag. 

Dog fredag inden kl. 

14  

Hvis tider ikke er 

af-booket vil der 

blive opkrævet 

gebyr for banen.  

Af-booking: 

 

Inden kl. 15 

samme dag. 

Dog fredag inden 

kl. 14  

Hvis tider ikke er 

af-booket vil der 

blive opkrævet 

gebyr for banen. 

 

Aflysninger på grund af vejrforhold:  

Det er op til klubben selv at holde sig orienteret om vejrforholdene i forhold til bookede tider.  

Ved snefald, både nat og dag, som medfører, at banen skal ryddes, vil den / de første tider 

efterfølgende blive aflyst uden varsel.  

http://www.foreningsportalen.esbjergkommune.dk/
http://www.foreningsportalen.esbjergkommune.dk/
http://www.foreningsportalen.esbjergkommune.dk/
http://www.foreningsportalen.esbjergkommune.dk/
http://www.sepe.dk/
http://www.sepe.dk/
http://www.ribefritidscenter.hal-booking.dk/
http://www.ribefritidscenter.hal-booking.dk/
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Lys på kunstgræsbanerne: 

Gl. Vardevej, Guldager, Ribe og Tjæreborg: 

• Lyset kan kun tænde, hvis I har booket banen. 

• En Luxføler måler det udvendige lys-niveau og tillader kun lys tændt, hvis det er mørkt. 

(Dvs. at Luxføleren skal måle et naturligt lys-niveau der ligger under niveau 125 Lux); 

før lyset tænder.  

• Når lyset er aktiveret ved tænd knappen, vil lysanlægget automatisk tænde så snart 

det naturlige lys-niveau ligger under 125 Lux. 

• Lysstyrken giver samlet et lys-niveau på 125 Lux, fordelt over hele baneområdet.  

• Lyset slukker senest 10 min. efter endt booking.   

 

Tænd for lyset: 

Ribe og Tjæreborg: Tænd på knappen i el-skabet ved kunstgræsbanen 

Gl. Vardevej og Guldager:  Tryk på knappen ved lysmasten 

 

 

 

 

 

 


