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Fodbold Træningsbaner

FORMÅL

Evergreen Sport ønsker at udbrede kunstgræsbaner til 
endnu flere klubber i Danmark.

BAGGRUND - GENERELT

Der er stigende fokus på at kommunerne skal gøre sig ekstra 
umage for at gøre de mindre lokalsamfund attraktive for at 
fastholde og tiltrække børnefamilierne.

Fritidstilbud og faciliteter spiller en ikke ubetydelig rolle når 
familierne flytter og skal finde nyt ophold mange år frem.

-fra græs til ‘kunst’

Mange fodboldklubber har allerede set fordelene ved kunstgræsbanerne og efterhånden kan man vel sige at det er en rimelig 
forventning at der kan trænes udendørs året rundt, til gavn for klubfølelsen, generel sundhed, sociale hensyn og ikke mindst, 
helt overordnet, det lokale tilhørsforhold.

I gennem hele vintersæsonen flyttes træningen enten rundt 
til kommunens øvrige kunstgræsbaner eller flyttes indendørs 
til haller med trængsel på de attraktive spilletider.
Dette medfører ofte færre træningspas, færre spillere til 
træning, aflysninger og ikke mindst tomme lokale klubhuse 
hvor tilknytningen med tiden svækkes.
Herudover pålægges øgede trængsler for trænere og travle 
forældre når der skal køres længere for at hente og bringe 
de unge spillere.

Overordnet medfører dette et unødvendigt pres på klubberne for at fastholde trænere og spillere, og måske i yderste konsekvens 
med risiko for eksistensen.

Ofte er et kunstgræsprojekt ret omfattende og koster typisk omkring fem mio. kroner. Mange klubber har ofte svært ved at finde 
økonomien til så store investeringer på kort sigt. Måske fordi kommunen har brugt midlerne på de største klubber i kommunen 
allerede, måske er beløbet så stort at det vil påvirke kontingenterne urimeligt højt og endda med risiko for spiller flugt.

Evergreen Sport har derfor udviklet et koncept der kan hjælpe til at minimere omkostningerne helt ned til det halve beløb.
Herved gøres det mere realistisk at gennemføre flere projekter med flere baner til følge.

Fordyrende elementer i projekterne kan udelades såfremt klubben er bekendt med hvilke fravalg der tages for at gøre projektet 
muligt.
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OM OS

Evergreen Sport rådgiver, leverer og installerer kunstgræsbaner. Evergreen Sport tilbyder installationer i forskellige størrelser, 
kvaliteter og farver for at kunne imødekomme ønsker, specifikke behov, brugsmønstre og lokale forhold. Evergreen Sport 
leverer miljøvenlige løsninger der mindsker vedligeholdelse, drift og derved omkostninger. Evergreen Sport repræsenterer 
ACTGlobal og Italgreen i Danmark, som begge er blandt verdens førende kunstgræs producenter.

-fra græs til ‘kunst’

Vinding 

UDVALGTE KUNSTGRÆSBANER INSTALLERET AF EVERGREEN SPORT                                          

Tårnby 

*Entrepriseform

BANE / By System Detaljer * Kontakt År

NIBE BOLDKLUB, Nibe 52 DMD /SBR
Kunstgræs.                          
FIFA Quality & Pro 9.807 m²

FE
Knud Tobiassen          
Tlf. +45 20959951

2019

LYNGBY IDRÆTSBY, Kgs. Lyngby
20 Hook Air 8 / 
Hockey 20SD

Kunstgræs.
FIH certified 7.515 m²

TE
Claus Bolvig Hansen
Tlf. +45 45973000

2018

VBI IDRÆTSANLÆG, Vojens 52DMD / SBR
Kunstgræs.
FIFA Quality 8.064 m²

FE
Villy Mikkelsen
Tlf. +45 29379029

2017

AGERSKOV Ungdomsklub, Agerskov 62DMD / SBR
Kunstgræs. 
FIFA Quality & Pro 11.470 m²

FE
Lars Kristensen
Tlf. +45 20785613

2017

TÅRNBY STADION, Tårnby
62DMD / Air12 
/SBR

Kunstgræs. FIFA Quality & Pro
World Rugby 2015, 7.850 m²

FE
Josephine Bojang
Tlf. +45 32471569

2017

GENFORENINGSPLADSEN, KBH 52DMD / SBR
Kunstgræs.                     
FIFA*&**  11.000m2 UE

Kasper L. Andersen
Tlf. +45 40378390

2016

BRØDESKOV STADION, Hillerød 62Double4/SBR
Kunstgræs.                          
FIFA Quality & Pro 7.992 m²

FE
Svend Beeck
Tlf. +45 26636515

2016

ERRITSØ, Fredericia 62DMD / SBR
Kunstgræs.                          
FIFA Quality & Pro 9.547 m²

TE
Paul Bork
Tlf.  + 45 40304780

2016

VINDING SF, Vejle 62DMD / SBR
Kunstgræs.                          
FIFA Quality & Pro 11.000 m²

FE
Michael Mortensen   
Tlf. +45 40405080

2016

HAMMEL STADION, Favrskov
45DMD / 
HPDrain /SBR

Drænplade, kunstgræs og shockpad.
FIFA*&**  8.064m2 UE

Jesper S Balker             
Tlf. +45 86961908

2016

CASA Arena, Horsens
WX50/SBR,
SX60/SBR,
45DMD/10AIR/SBR

Jord og kunstgræs.            
FIFA ** 25m² (test) 

TE
Jørn Juul                           
Tlf. +45 20801396

2015

STENSBALLE, Horsens 55DMD / SBR
Kunstgræs.                        
FIFA*&**  9.600m2 UE

Finn Hansen                    
Tlf. +45 22288333

2015
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BUDGET

(*eksempel ved 8.000m² bane)

Jordarbejde:

Afrømning af 30 cm muld

Indarbejdning af stabilgrusbærelag..

Afretning. Pris kr. 100-,/m² (*Kr.   800.000,-)

Kunstgræs med opstregning:

3G, 50 mm monofiber FIFA 1- & 2-star med sand og SBR infill

Inkl installation. Pris kr. 140-,/m² (*Kr.1.120.000,-)

Hegn:

Samlet 366 meter med port og låge á kr. 700,-/m (*Kr.   256.200,-)

Belysning:

Ved nyinstallation 4 master á kr. 125.000,-

LED lamper 125/250 lux (*Kr .500.000,-)

(*Total for dette eksempel ekskl. moms *Kr.2.676.200,-)

-fra græs til ‘kunst’

FINANSIERING:

Der kan typisk hentes finansiering fra:

• Kommunen (ofte 50%)

• Sponsorater til enten udførelse af 
opgaver eller som tilskud, fx 
navnesponsorat, skilte på hegn, 
logo i kunstgræs- banens 
opvarmningsområder.

• Fonde – der findes en lang række.

• DBU

• Klubbens egen finansiering.

• Forældre/indsamling

• Kunstgræsaktier

• Kontingentstigning

• Tilførsel af flere spillere

• Udlejning af arealer til andre 
formål. Kunstgræs tåler events 
mv

FAKTA
En standard bane er 72x111m = 8.000 m²
Opstregning kan være :
1 x 11v11p (Hvid)
2 x 8v8p (Gul)
evt markering af 4 x 5v5p (Blå)

Eksisterende mål og andet udstyr 
genbruges (mål, hjørneflag, toppe mv)
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-fra græs til ‘kunst’

Ulemper:
• Hvis der ikke anlægges ny 

dræningssystem, vil dræningen være 
som eksisterende naturgræsbane              
– hverken værre eller bedre.

Fordele
 Der kan trænes/spilles hele året.
 Der kan trænes/spilles hele døgnet 

rundt.
 Der kan trænes/spilles op til 12 timer 

(24 uden FIFA certificering)
 8 års produkt-garanti 
 Kunstgræsbane kan også benyttes af 

skoler i skoletiden hvor klubben 
alligevel ikke er aktiv 

 Herlighedsværdi i klubben øges = 
fastholdelse/tilførsel af spillere

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER:

• Nedsæt en projektgruppe med blandede kompetencer og stor energi!

• Tidsplan skal være realistisk

• Hvilke jordbund/dræning findes i dag

• Kan overskudsmuld genbruges på matriklen (Tilskuervold/ nivellering)    

• Der skal tages højde for drift og vedligeholdelsesudgifter.

• Der er i dette oplæg ikke indregnet økonomi til evt. rådgivning, denne skal om nødvendigt findes i klubregi og hos 
leverandørerne

• Der skal sikres politisk opbakning

• Kan der undværes hegn om banen hvis det overordnede hegn renoveres?

• Ekstra lys og udvidet spilletid kan genere naboer og kan kræve nabohøring


