REGLER OMKRING
KUNSTGRÆSBANER
REGLERNE ER GODKENDT POLITISK I DECEMBER
2015
SENEST REVIDERET I AUGUST 2017
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ANSØGNING OG ANSØGNINGSFRISTER
Ansøgning om lån af kunstgræsbanerne:
Der ansøges via Guldborgsund Kommunes bookingsystem på hjemmesiden - booking.guldborgsund.dk
NB! - Husk at logge ind med foreningens brugernavn og password.
(Login og password kan rekvireres i Borger og
Branding – Fritid, telefon 5473 1500.)
Ansøgningsfrister:
Ansøgningsfrister for lån af kunstgræsbanerne
hverdage og weekender i perioden 1.10 - 31.12:
1. september for 1., 2. og 3. prioritet.
15. september for 4. og 5. prioritet.
Ovenstående og 6. og 7. prioritet kan søge løbende efter 1. oktober.
Ansøgningsfrister for lån af kunstgræsbanerne
på hverdage og i weekender i perioden 1.1 30.9.
15. november for 1., 2. og 3. prioritet.
1. december for 4. og 5. prioritet.
Ovenstående og 6. og 7. prioritet kan søge løbende efter 15. december.

UDLÅNSREGLER FOR BANERNE:
For at få så stor en udnyttelsesgrad af banen,
som muligt, udlånes kunstgræsbanerne som udgangspunkt på følgende vilkår:
Udlån af kunstgræsbanerne administreres af
Borger og Branding - Fritid efter nedenstående
regler.
Hverdage:
Kunstgræsbanerne udlånes som halve baner i
blokke af 1,5 time, for at så mange som muligt
kan få deres ønsker opfyldt i de bedste træningstider. Er den anden halvdel af banen efter ansøgningsfristernes udløb ledig, kan man efterfølgende leje denne.
Weekender:
Banerne udlånes som hovedregel i blokke af 2
timer, således at man kan afvikle en træningskamp inkl. opvarmning og mindre halvleg.

STRAFGEBYR, ERSTATNINGSPLIGT
OG BORTVISNING:
Såfremt en klub udebliver fra et træningspas eller en træningskamp uden at have meddelt afbud
til Borger & Branding - Fritid senest 24 timer før afviklingsstart, dog senest fredag kl. 10:00 for alle
bookinger lørdage og søndage, kan der opkræves
et gebyr på 500 kr.
I gentagelsestilfælde kan foreningen, udover at
betale et strafgebyr på kr. 500 pr. udeblivelse,
straffes med en uges karantæne på banen, og
ved gentagelser straffes med længerevarende
bortvisning. Misligholdelse af faciliteterne og
brud på reglerne for anvendelse af kunstgræsbanerne, kan ligeledes medføre erstatningspligt og
bortvisning.

PRIORITERING FOR LÅN AF
KUNSTGRÆSBANERNE:
De to kunstgræsbaner beliggende på anlæg
Syd, benævnes henholdsvis Zoo-banen (Zoo-Øst
og Zoo-Vest) og Skov-banen (Skov-Øst og SkovVest). Banerne udlejes på hverdage som halve
baner (øst og vest) af 1,5 time og hele baner af 2
timer i weekender. Derudover kommer der yderligere tre 3-mands baner og en 5-mands bane.
• 11-mands kunstgræsbanen ind mod skoven,
kan bookes og benyttes efter prioriteringsrækkefølgen, når NFC har booket sine tider for alle
hold.
• 11-mands kunstgræsbanen ind mod Zoo, kan
bookes og benyttes efter prioriteringsrækkefølgen på hverdage efter kl. 18.30 og i weekenderne.
• 5- og 3-mands banerne kan efter 10. januar
bookes samlet som én booking, når NFC har
booket sine tider for alle hold, da denne bane
ligger i forbindelse med Skov-banen.
• 11-mands banen på NFC Nord kan bookes og
benyttes efter prioriteringsrækkefølgen så længe
den er i drift.
Der vil ikke blive opkrævet gebyr for lån af
nordbanen.
Der bliver ikke ryddet sne på nordbanen.

Prioriteringsrækkefølge i forlængelse af
ovenstående regelsæt:
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1. prioritet:
NFC’s 1. herresenior samt U19 Divisionshold, 1. Division
damer

2. prioritet:
Danmarksserien Herrer,
Sjællands Serie Dame og Herre, U17 Divisionshold
3. prioritet:
Dame og Herre LF-serien
4. prioritet:
U15 Drenge og Piger, DBU LF Talent hold, U14 Drenge
og Piger DBU LF Talent, Herre Serie 1, Dame serie 1
5. prioritet:
Dame og Herre Serie 2, øvrige hold på LF
6. prioritet:
Udlejning til øvrige interesserede klubber uden
for kommunen
7. prioritet:
Kommunale institutioner beliggende i Guldborgsund Kommune kan leje kunstgræsbanerne på
hverdage i formiddags timerne mod et gebyr på
60 kr. pr. time, såfremt banerne er ledige. Hvis
banerne imidlertid skal lejes ud til en bruger
indenfor en af førnævnte kategorier, skal institutionen dog vige for denne udlejning.

GEBYR FOR LÅN AF KUNSTGRÆSBANERNE:
1. NFC’s Proafdeling, 1. herreseniorhold samt
U19 Divisionshold, er fritaget gebyr, idet NFC
har bidraget økonomisk med tilskud ved etablering af kunstgræsbanerne
2. N
 FC’s amatørafdeling er fritaget for gebyr, da
foreningen bidrager med opsyn
3. K
 lubber under 2., 3., 4., og 5. prioritering betaler et gebyr på 60 kr. pr. time. inkl. lys (1/2
bane samt 5 og 3-mands banerne koster 30
kr. pr. time)
4. K
 lubber under 6. prioritet betaler et gebyr på
500 kr. pr. time
 lubber under 7. prioritering betaler et gebyr
5. K
på 60 kr. pr. time
6. G
 ebyrer opkræves årligt af Borger og Branding - Fritid
7. De opkrævede gebyrer benyttes til drift af
fodboldbaner generelt
 unstgræsbanen ved NFC Nord er gebyrfri fra
8. K
1/1 2016.
Omklædningsfaciliteter:
Hvis hold ønsker at benytte omklædnings- og
badefaciliteter, betales der yderligere et gebyr på
kr. 150 pr. omklædningsrum og 100 kr. pr. dommer rum. Disse gebyrer opkræves af kommunen
sammen med øvrige gebyrer, og overføres til
NFC’s amatørafdeling som kompensation for forbrugsafgifter og rengøring, og skal ikke medregnes i opgørelser vedr. lokaletilskud. Foreninger
der ønsker at benytte omklædningsfaciliteter
aftaler selv dette med NFC.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Kunstgræsbanerne er placeret ved NFC Syds
anlæg på adressen Østre Alle 108, 4800 Nykøbing F.
Banelys: Lyset tændes og slukkes via mobiltelefon og en app.
Omklædning: Bookes direkte hos NFC, som 1
gang årligt indberetter dette til Borger & BrandingFritid, som herefter opkræver hos foreningerne sammen med bookinggebyr.

E-mail: olj@guldborgsund.dk
NFC anlæg Nord - Baner: 5485 1901
E-mail: kunstgræsbanen@nykobingfc.dk
NFC anlæg Nord - Kantine: 5485 1901
E-mail: kantinen@nykobingfc.dk

ORDENSREGLEMENT FOR BENYTTELSE
AF KUNSTGRÆSBANERNE:
Ingen mad og drikke på banerne.
Tyggegummi forbudt.
Ingen rygning inden for hegnet.
Mål SKAL stilles på plads.
Der må kun bruges gummisko, og fodboldstøvler
med faste knopper.
Kunstgræsbanen placeret ved NFC Nords
Fodboldstøvler med jern/metalknopper er strengt
anlæg på adressen: Ved Kohaven 3, 4800 Nykøforbudt.
bing F.
• Alle mål på banen skal køres på hjul eller bæBanelys: Kontakt til banelys forefindes på gavres
len ved nedgangen til kælder/omklædningsrum.
• På banen må der ikke medbringes:
Omklædning: Bookes direkte hos NFC, som 1
oM
 ad og drikkevarer (undtagen til spilgang årligt indberetter dette til Borger & Brandinglerne)
Fritid, som herefter opkræver hos foreningerne samoH
 unde og andre dyr
men med bookinggebyr.
oM
 otoriserede køretøjer
oC
 ykler, barnevogne og andre køretøjer
Ved aflysning: Aflysninger kan forekomme, og
oS
 tole, bænke og lignende udstyr
ønsker du at modtage en mail, såfremt aflys• Regler for adgang til banen:
ning er nødvendig, f.eks. på grund af vejret, skal
oF
 odboldstøvler med metalknopper er
du sende en mail til olj@guldborgsund.dk, som
ikke tilladt
sørger for, at du modtager en mail ved aflysning.
o Fodtøj skal børstes rene
Der henvises i øvrigt til Guldborgsund Kommunes
o Rygning ikke tilladt
generelle retningslinjer for lån/leje af kommunale
o Åben ild ikke tilladt
faciliteter, som du finder på kommunens hjemo Affald skal fjernes straks
meside:
• Efter sidste træning/kamp skal porten låses og
http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/Fritid.
lyset slukkes
• Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføUdstyr på banerne NFC Syd:
re bortvisning og/eller krav om erstatning eller
I vinterperioden vil der være 4 x 11-mands mål
betaling af leje
og 4 x 8-mands mål til rådighed på henholdsvis
• Undgå at slide unødvendigt på kunstgræsset i
Zoo-banen og Skov-banen samt 2 x 5-mands mål
målfelterne - brug siderne midt på banen, så
på 5-mands banen og 2 x 3-mands mål på hver
sliddet fordeles.
af 3-mands banerne.
Udstyr på banerne NFC Nord:
I vinterperioden vil der være 4 mål til rådighed
for kunstgræsbanen ved NFC Nord, da banen kan
benyttes som halve baner. Banen vedligeholdes
med et minimums beredskab af Guldborgsund
Kommunes Entreprenørafdeling, og der ryddes
ikke for sne.
Kontaktoplysninger:
Borger og Branding - Fritid: 5473 1500
E-mail: borgerogbranding@guldborgsund.dk
Entreprenørafdelingen 5473 2763 /2518 0777
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Brug din sunde fornuft ved adgang til banen.
Pris pr. time er inkl. lys på 125 lux!!

Zoo
Østre Allè

ZOO-BANEN

ZOO VEST-BANEN

ZOO ØST-BANEN

SKOV-BANEN

SKOV VEST-BANEN

SKOV ØST-BANEN

5-MANDS BANE

3-MANDS BANER
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GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR BORGER OG BR ANDING
PARK VEJ 37
4800 NYKØBING FALSTER
TLF. 5473 1500
WWW.GULDBORGSUND.DK

