
 

        

 

KULTUR & FRITID 

Kunstgræsbanerne i 

Holbæk Kommune 

 

 
 

 

§ 1 Formål 
1.1 Formålet er, at kunstgræsbanerne i Holbæk Kommune benyttes mest muligt med udgangs-

punkt i foreninger, der er hjemmehørende i Holbæk Kommune.  

§ 2 Varighed  
2.1  Kunstgræsbanerne kan hvert år søges for vinterperioden fra november og indtil græsbanerne 

frigives året efter den 1. april - med forbehold for vejrforholdene. 

§ 3 Benyttelse 
3.1  kunstgræsbanerne stilles efter aftale med Holbæk Kommune til rådighed for alle fodboldklub-

ber der er hjemmehørende i Holbæk Kommune. Hertil skal der skabes rum for, at mere selvor-

ganiserede boldspil også kan prioriteres på banerne. Benyttelsen af kunstgræsbanerne og om-

klædningsrum er gratis. 

3.2  Benyttelse af kunstgræsbanerne er delt op i to grupper: 

- I Mørkøv, Svinninge, Tølløse, Undløse og Vipperød, der hver har én bane, stilles banerne 

til rådighed i minimum 15 timer om ugen til øvrige fodboldklubber, der er hjemmehørende 

i Holbæk Kommune.  

- I Holbæk Sportsby og Tuse der hver råder over to baner, stilles kunstgræsbanerne samlet 

til rådighed i minimum 20 timer om ugen til øvrige fodboldklubber.  

http://www.wgs.dk/referencer.html


 

 

 

For alle kunstgræsbanerne gælder det, at banerne kan bookes som halv eller hel bane i forhold 

til antal spillere der benytter banerne.  

Timetallet dækker både træningstid, træningskampe og turneringskampe. 

3.3  Benyttelsestidspunkt på hverdage kan både være eftermiddag og aften. Benyttelsestidspunkt i 

weekenderne er fra morgen til aften.  

 

§ 4 Ansøgning og administration af banetider 
4.1 Administrationen af kunstgræsbanerne varetages af fodboldklubben, hvor kunstgræsbanen er 

anlagt. Banerne i Holbæk Sportsby varetages af Kultur og Fritid.   

4.2 Ansøgningsfrist for ansøgning om banetid til vintertræning er 1. oktober. Ansøgning opdeles i 

tre dele: 

- Der søges træningstid for perioden november, december og januar. 

- Der søges træningstid for perioden februar og marts. 

- Der søges kamptid i weekender.    

4.3 Øvrige ledige tider efter fordelingen sidst i oktober måned søges ad hoc i Fritidsportalen.   

4.4 Fordelingen sker efter prioritering. Prioriteringen anvendes til fordelingen af ansøgt banetid i 

forhold til de timer, der er fastsat til udlån til øvrige fodboldklubber i Holbæk Kommune. 

 

Prioriteringsrækkefølge: 

 

1. Fodboldklubber med hold i nationale turneringer. 

2. Kampe går forud for træningskampe og træning. 

3. Træningskampe går forud for træning. 

4. Hvor ofte hold træner og spiller kampe. 

 

4.5 Ansøgning om banetider på kunstgræsbanerne skal ske i Fritidsportalen.  

  

§ 5 Ordensregler for brug af kunstgræsbanerne og omklædning 
5.1 Til hver kunstgræsbane og tilhørende omklædningsfaciliteter er der udarbejdet ordensregler, 

som skal følges af de fodboldklubber, der benytter kunstgræsbane og omklædningsrum. Or-

densreglerne kan ses på klubbernes hjemmesider, hvor kunstgræsbanen er anlagt. 

 

 

§ 6 Aktivitetsmåling  
6.1 Holbæk Kommune aktivitetsmåler og sætter aktivitetskameraer op på alle kunstgræsbaner i 

Holbæk. 

 

Aktivitetsmålingen skal give information til planlægning og optimal benyttelse af kunstgræsba-

nerne.  



 

 

 

Information om aktivitetsmålinger sker i samarbejde med Kultur og Fritidssekretariatet.  

  

§ 7 Kontaktoplysninger 
7.1 Kontaktoplysninger til Svinninge Idrætsforening: 

 http://www.svinningeif.dk   

6.2 Kontaktoplysninger til Holbæk Sportsby: 

 kulturogfritid@holb.dk, Kultur og Fritid 

6.3 Kontaktoplysninger til Mørkøv IF: 

 https://www.morkovif.dk 

6.4 Kontaktoplysninger til Tuse IF Fodbold: 

 www.tusefodbold.dk 

6.5 Kontaktoplysninger til Tølløse Boldklub: 

 http://www.tbk-fodbold.dk 

 

6.6 Kontaktoplysninger til Undløse Boldklub: 
 http://www.ub1901.dk 

 

6.7 Kontaktoplysninger til Vipperød Boldklub: 
 http://www.vipperod-bk.dk/ 

 

6.8 Holbæk Kommune, Kultur- og Fritidssekretariatet: 

 kulturogfritid@holb.dk 

Kultur- og Fritidssekretariatet 

05.01.2023 
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