
 

 

Regler for brug af kunstgræsbanen 

 

For at sikre en optimal brug af kunstgræsbanen på Gl. Vardevej, er der følgende regler for brugen 

af kunstgræsbanen. Reglerne skal til enhver tid overholdes, og Sport & Event Park Esbjerg 

forbeholder sig ret til fratage foreningerne tildelte tider, såfremt reglerne ikke overholdes. 

 

Booking af træning: 

Mandag til torsdag er inddelt i tre træningspas, kl. 18:15-19:30, 19:30-20:45 og 20:45-22:00. Det er 

kun muligt at afvikle kampe mandag til torsdag, hvis det sker indenfor et af de nævnte 

træningspas. 

 

I vinterperioden, medio oktober (uge 42) til 31. marts, kan der bookes tider på følgende måde: 

• Hver klub kan booke op til to træningstider ad gangen.  

• Klubber med status af Jyllandsserie (herrer) og Danmarksserie (kvinder) kan booke en fast 

ugentlig træningstid. 

• I perioden uge 42 til uge 44, kan der tildeles fast træningstid til klubber med hold der spiller 

længere end til medio oktober. F.eks. herresenior Serie 1 til Serie 3 og kvindesenior 

jyllandsserien. 

 

I sommerperioden, 1. april til medio oktober (uge 41), kan der frit bookes tider. 

 

Ledige tider kan ses på www.sepe.dk og bookes via mail til booking@sepe.dk. 

 

Booking af kampe: 

Det er muligt at afvikle kampe fredag aften, lørdag og søndag. Dagene er inddelt i perioder af to 

timer, fredage kl. 18:00-20:00 og 20:00-22:00, mens lørdag og søndage er inddelt i tiderne 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. 

Kampe i perioden 1. april til 31. december kan frit bookes indenfor før nævnte tidsrum. 

 

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. 

 

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. 

 

For at sikre gode forhold for kommunens bedste ungdoms- og seniorhold, kan hold i følgende 

rækker, i nogle tilfælde, blive tildelt tider til kampe for den kommende sæson før tidsfristen: 

U13 Drenge Mesterrække 



 

 

U14 Drenge Mesterrække 

U15 Drenge Mesterrække 

U17 Drenge Liga 

U19 Drenge Liga 

Jyllandsserien Herrer 

U15 Piger Mesterrække 

U18 Pige DM 

Danmarksserien Kvinder 

 

Ledige tider kan ses på www.sepe.dk og bookes via mail til booking@sepe.dk. 

 

Specielle vejrforhold:  

Sport & Event Park Esbjerg 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 gøre plads til højere 

rangerende hold, eller for at klargøre banen til 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 

blive aflyst uden varsling. Det er derfor op til klubben selv at holde sig orienteret om 

vejrforholdene. 

 

Brug af lys: 

Lyset på kunstgræsbanen 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 mod uret. 

 

Klubberne skal huske at slukke lyset når banen forlades, da det er en stor omkostning at have lyset 

brændende. 

 

Reglement for brug af kunstgræsbanen: 

• Der skal bruges støvler med faste dupper. Der må ikke bruges støvler med stål- eller 

skruedupper. 

• Anvend de opstillede støvlebørster inden man går ind på banen. 

• Undgå at spytte tyggegummi ud på banen. 

• Affald på og omkring banen skal undgås. Anvend de opstillede affaldscontainere. 

• Rygning og åben ild på banen er forbudt. 

 
 


