
 

Retningslinjer for lån af Sport & Event Park Esbjergs vinterbaner (fodbold) 
 
Sport & Event Park Esbjerg driver en lang række af de største idrætsanlæg i Esbjerg Kommune.  Dette skriv 
klarlægger, hvilke retningslinjer der er gældende for lån af de vinterbaner (fodbold), som Sport & Event 
Parks Esbjerg driver. 

 
Faciliteter: 
Sport & Event Park Esbjerg administrerer følgende vinterbaner (fodbold), som udlånes til Esbjerg 
Kommunens folkeoplysende foreninger: 

 Tre græsbaner med lys i Guldager Idrætscenter. 

 To græsbaner med lys i Veldtofte Idrætspark. 

 Én vinterbane med kunstgræsbelægning og lys i Veldtofte Idrætspark. 

 Én græsbane med lys på Gl. Vardevej. 

 Én slaggerbane med lys på Gl. Vardevej. 

 
Booking: 
Folkeoplysende foreninger under Esbjerg Kommune kan vederlagsfrit booke de faciliteter Sport & Event 
Park Esbjerg administrerer til foreningsrelaterede aktiviteter.  

Følgende procedure skal altid følges, når Sport & Event Park Esbjergs faciliteter bookes: 
1. Ledige tider kan til enhver tid ses på www.sepe.dk, og vi opfordrer til, at man kontrollerer ledige 

tider inden der sendes en forespørgsel til Sport & Event Park Esbjerg. 
2. Alle henvendelser vedr. booking skal ske via brev eller mail til booking@sepe.dk og der svares på 

henvendelse senest to dage efter modtagelsen. 
3. Alle aflysninger, flytninger osv. skal meddeles Sport & Event Park Esbjerg via mail til 

booking@sepe.dk. Dag til dag aflysninger/flytninger kan foretages telefonisk til administrationen på 
telefon 7545 9499, mandag-fredag i tidsrummet 09:00-15:00. 

4. En booking er ikke gældende før modtagelsen af en skriftlig bookingbekræftelse fra Sport & Event 
Park Esbjerg. 

5. Det er ikke tilladt at benytte andre faciliteter end de bookede, dette gælder for alle Sport & Event 
Park Esbjergs faciliteter, også de udendørs faciliteter. 

Ved spørgsmål kan man kontakte administrationen på telefon 7545 9499, mandag-fredag i tidsrummet 
09:00-15:00.  

 
Hovedfordelingen: 
Hovedfordelingen af vinterbaner (fodbold) foretages hvert år administrativt af Sport & Event Park Esbjerg, 
og nedenstående ansøgningsfrist skal altid overholdes. 
 
1. vintersæson (uge 43 – 31. december) -  15. september hvert år  
Sæsontildeling (dvs. faste dage og klokkeslæt hele sæsonen igennem) for vinterbaner (fodbold) for 1. 
vintersæson (uge 43 – 31. december) sker efter ansøgning ved indsendelse til booking@sepe.dk senest 15. 
september hvert år, for det efterfølgende vintersæson.    
 
Ansøgninger, der modtages rettidigt, medtages i hovedfordelingen, mens senere indkomne ansøgninger 
tilgodeses i det omfang, de tiloversblevne timer kan dække behovet. 
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2. vintersæson (1. januar – 31. marts) -  15. november hvert år  
Sæsontildeling (dvs. faste dage og klokkeslæt hele sæsonen igennem) for vinterbaner (fodbold) for 2. 
vintersæson (1. januar - 31. marts) sker efter ansøgning ved indsendelse til booking@sepe.dk senest 15. 
november hvert år, for det efterfølgende vintersæson.   
 
Ansøgninger, der modtages rettidigt, medtages i hovedfordelingen, mens senere indkomne ansøgninger 
tilgodeses i det omfang, de tiloversblevne timer kan dække behovet. 
 
Bemærk Sport & Event Park Esbjergs vinterbaner er kun åbne i de to ovenstående vintersæsoner. Dog kan 
vinterbanerne i nogle tilfælde benyttes, f.eks. ved sene aftenkampe eller hvis der falder meget regn – 
kontakt booking@sepe.dk herom. 
 
Fordelingskriterier: 
Tiderne fordeles efter Esbjerg Kommunes 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. 
”Hjemmebane hensyn” 
 
Børn og unge under 25 år har ikke særlig fordel ved tildeling af tider på vinterbane (fodbold). 
Dog kan der i visse tilfælde spille andre kriterier ind når tiderne fordeles. 
 
Tider til træning: 
Træningstiderne er inddelt i nedenstående blokke, og der kan i vintersæsonen kun ansøges tider inden for 
disse blokke: 

Mandag–fredag kl. 08:00-16:00 

Fri booking 

 
Blokke á 1,5 timer 

Mandag–torsdag kl. 16:00-22:00 

Kl. 16.00-17.30 

Kl. 17.30-19.00 

Kl. 19.00-20.30 

Kl. 20.30-22.00 

 
Tider til kampe: 
Kamptidspunkterne er inddelt i nedenstående blokke og der kan i vintersæsonen kun ansøges tider inden 
for disse blokke: 

Blokke á 2 timer 

Fredag kl. 16:00-22:00 

Kl. 16.00-18.00 

Kl. 18.00-20.00 

Kl. 20.00-22.00 
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Blokke á 2 timer 

Lørdag og søndag kl. 08:00-22:00 

Kl. 08.00-10.00 

Kl. 10.00-12.00 

Kl. 12.00-14.00 

Kl. 14.00-16.00 

Kl. 16.00-18.00 

Kl. 18.00-20.00 

Kl. 20.00-22.00 
 

Booking af kampe for 1. vintersæson 
Der kan i1. vintersæson frit bookes kampe fredage, lørdage og søndage inden for ovenstående 
blokke. 
 
Booking af kampe for 2. vintersæson 
Ønsker til kampe i perioden 1. januar til medio februar (uge 6) skal indsendes til Sport & Event 
Park Esbjerg senest 15. december. Der vil herefter blive foretaget en fordeling af 
kamptidspunkterne, således alle klubber bliver tilgodeset. Efterfølgende kan klubberne frit booke 
sig ind på evt. ledige tider i perioden til både kampe og træning. 
 
Ønsker til kampe i perioden medio februar (uge 7) til 1. april skal indsendes til Sport & Event Park 
Esbjerg senest første fredag i februar måned. Der vil herefter blive foretaget en fordeling af 
kamptidspunkter, således alle klubber bliver tilgodeset. Efterfølgende kan klubberne frit booke sig 
ind på evt. ledige tider i perioden til både kampe og træning. 

 
Sport & Event Park Esbjergs ordensreglement: 
Foreningerne er til enhver tid forpligtede til at overholde Sport & Event Park Esbjergs ordensreglement. 
Ordensreglementet findes på Sport & Event Park Esbjergs hjemmeside www.sepe.dk, ligesom det er 
ophængt ved de faciliteter Sport & Event Park Esbjerg driver. 
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