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               Drift- og vedligehold af atletikbaner i Viborg Kommune 

Dette gør Park & Vej Vejledende pleje 

  
1. Løbebane - sportsbelægning  

 Fejes 1 gang i april/maj og 1 gang i 
august/september eller efter aftale. 

Der skal fejes på hele arealet. 
Foreningerne kan selv aftale med P&V, hvornår det er 
mest hensigtsmæssigt ift. stævner. 

2. Faldsand i springgrav 

 Tilsyn med faldsand 1 gang i april/maj og 
1 gang i august eller efter aftale. 

 

Urenheder, glas ol. fjernes 
Efterfyldning af faldsand afregnes særskilt. 
Foreningerne kan selv aftale med P&V, hvornår det er 
påkrævet. 

3. Sportsplæne 

 Græsklipning efter tilstandskrav. Højde 
max 6 cm. Klippehøjde 3,5 cm. Opstart 
uge 16 - 17 

Klipning 30-35 gange årligt i vækstperioden ca. 15 april – 31 
oktober svarende til 1-2 gang pr. uge  
Gødskning – udbringning marts – april 
Eftergødskning – udbringning juli - august 

4. Brugsplæne 

 Græsklipning efter tilstandskrav. Højde 
max 8 cm. Klippehøjde 4 cm.  

Klipning 18-20 gange årligt i vækstperioden ca. 15 april – 31 

oktober Fejning af græsklip, hvis dette forekommer på 
de tilstødende belægninger. 

5. Bekæmpelse af muldvarper Skal bekæmpes og skud udjævnes. 

6. Græsafklip sportsplæne GR5 
 

 Brugsplæne GR2 

Der skal foretages opsamling hvis der forekommer 
afklip i synlige mængder. *Vejrlig 
Græsafklip spredes efter behov. *Vejrlig 

 

Dette gør Park & Vej 

Standartopgaver:     Park & Vej varetager bla. plejen af vores sportspladser iht. ovennævnte beskrivelse. 
*Vejrlig:  Vejret har stor indflydelse på, hvornår og hvordan man kan vedligeholde vores 

sportspladser. 
Forårsklargøring:  Frost og regn er typisk de faktorer, som kan drille. Anlæggene er ofte ujævne og 

knoldet, og vi må ofte leve med dette, indtil maskinerne kan arbejde på anlæggene. 
Græsafklip: I vækstperioden med regn vil der forekomme afklip. P&V er forpligtiget til, at 

minimerer dette så banerne er spilbarer. Ved ekstrem vejrlig må man accepterer, at 
græsafklippet spredes. 

 
Dette gør idrætsforeningerne 

Græsklipning :   Buskrydning omkring bander, spillebokse, hegn og andre faste genstande. 
(Generelt der hvor klipperen ikke kan færdes). 

Affald:  Fjernelse af alt affald før og efter brug af banen. 
Redskaber:  Redskaber flyttes forud for græsslåningen. 
Aftale:  Atletikforeningen forestår selv for den ”løbende” rengøring herunder klargøring til diverse 

stævner iht. aftale med Edith Toft. 

Bestillingsopgaver 

Bestilling:      Ønskes der ekstra pleje af arealerne, ud over standartopgaverne, kan foreningerne 
selv bestille dette efter regning hos P&V. 

 
Topdressing mm: I det omfang økonomien kan findes i budgettet vil der blive tilført arealerne, Top 

Dressing, Aero Quick (en prikning af banen 25 – 35 cm.) 
Ved topdressing må man være indstillet på, at der kan være lidt løst sand på banen.  


