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Kunstgræsbanerne i Egeris

Fakta

Faktablad om kunstgræsbanerne i Egeris

www.skive.dk

Fakta om kunstgræsbanerne:
De to baner er henholdsvis 68 x 105 meter (bane 7) og 65 x 105
meter (bane 8), med de krævede sikkerhedsafstande på henholdsvis
2 meter på langsider og 3 meter bag baglinier.
Der er mulighed for 175 lux belysning på begge baner.
På hver bane er der to stk. 11-mandsmål og fire stk. 7-mandsmål.
Alle fuldsvejste letvægtsmål med hjul.
Banerne er opbygget med nyt drænsystem, herefter er bunden stabiliseret
med et tykt lag grus i forskellig størrelse, ovenpå grusset er der støbt en 25
mm stødabsorberende måtte (gummipad). Græstæppet er en Edel Future DS
med 45 mm strå. I bunden af tæppet er der udlagt 22 kg kvartssand og 7 kg
gummi infill pr. m2.
Kunstgræsbanerne er testet af Teknologisk Institut og opfylder kravene til
FIFA star**, hvilket er det højeste testkriterium indenfor kunstgræs.
Banerne er lukket hvert år fra og med uge 50 til og med uge 2.
Omklædning og bad:
Bade- og omklædningsfaciliteter i Skive IK´s klublokale, Skyttevej 6, 7800
Skive kan benyttes i forbindelse med leje af kunstgræsbanerne.
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Udlejning af kunstgræsbaner i Egeris
•

Leje af 1 bane på hverdage (mandag – fredag) i tidsrummet
9.00-15.00 koster kr. 500,00 pr. time inkl. omklædningsfaciliteter
og bad.

•

Leje af 1 bane på hverdage fra kl. 15.00 og i weekenderne koster
kr. 1.000,00 pr. time inkl. lys, omklædningsfaciliteter og bad.

•

Der er mulighed for at leje en ½ bane.

Booking
Booking af kunstgræsbanerne skal ske ved henvendelse til stadioninspektør
Holger B. Christensen via mail: hbch@skivekommune.dk i god tid - mindst
en uge - før arrangementet. Booking er bindende og dermed = betaling.
Alle udlejninger kan annulleres såfremt vejrliget gør det umuligt at rydde banerne eller banerne er uegnet til boldspil (stadioninspektørens afgørelse).
Oversigt booking/ledige timer:
http://book.webbook.dk/skivekom/forside.php
Brugernavn og password: guest
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Nedenstående må
IKKE forefindes på
kunstgræsbanen:
ILD & RYGNING
GLAS & FLASKER
TYGGEGUMMI
SKRUEKNOPPER
HUNDE
Professionel Kunstgræs-leverandør | FIFA preferred
Kultur og Borgerservice
Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
Mail: hbch@skivekommune.dk
www.skive.dk
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