REGLER FOR BENYTTELSE AF STENSBALLE IK KUNSTGRÆSBANE

Kære leder eller træner og medlem af Stensballe Idrætsklub Fodbold,
Vi har i 2016 taget vores flotte anlagte kunstbane i brug. Banen benyttes flittigt hver dag.
For at sikre, at banen og omgivelserne i og omkring banen forbliver gode, til glæde for rigtigt
mange, har vi her lavet et kort skriv omkring brugen, pasningen og holdningerne til adfærd på
banen.
Fodboldspillere og ledere i Stensballe IK er forpligtet til at efterleve disse ”regler”. Tak.
Benyttelse af Stensballe IK Kunstgræsbane
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Kun adgang i forbindelse med boldspil
Målene skal løftes/bæres rundt, når de flyttes, så vidt muligt – IKKE SLÆBES
Målene skal løftes/bæres på plads efter brug/træning – IKKE SLÆBES
På banen må der ikke medbringes:
• Mad og drikkevarer (undtagen til spillerne)
• Hunde og andre dyr
• Motoriserede køretøjer herunder også balance scootere
• Cykler og andre køretøjer (barnevogne undtaget hvis rene hjul)
• Stole, bænke og lignende udstyr (KUN de bænke som klubben har opsat)
Regler for adgang til banen:
• Fodboldstøvler med metalknopper er ikke tilladt
• Fodtøj skal børstes rene inden man træder ind på kunstgræsset
• Rygning ikke tilladt på kunstgræsarealet – det er strengt forbudt
• Åben ild ikke tilladt – det er strengt forbudt
• Affald skal fjernes straks – herunder tape, tyggegummi, glas og plast m.v.
• Brug affaldsspandene uden for arealet eller de som er placeret indenfor.
• Tag dit eget affald med hjem hver gang
Efter sidste træning/kamp skal porten lukkes og lyset slukkes
Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføres bortvisning og/eller krav om
erstatning eller betaling af leje.
Undgå at slide unødvendigt på kunstgræsset i målfelterne - brug siderne midt på
banen, så sliddet fordeles.
Brug din sunde fornuft ved adgang til banen

Kunstgræsbanen skal holde i mange år - PAS GODT PÅ DEN og tak for hjælpe alle sammen
Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i Stensballe IK fodbold
”Sammen skaber vi klubben”

