
Velkommen til
kunstgræsbanen
i AaB
Aalborg Boldspilklub af 1885 Hornevej 2 9220 Aalborg Øst



RETNINGSLINJER FOR UDLEJNING 1. ANVENDELSEAFAREALET

2. FODBOLDSTØVLER

3. MATERIEL

4. OVERTRÆDELSE

FORYDERLIGERE OPLYSNINGER

PRISER / TIDER

OMKLÆDNING

Hvert år frem til årsskiftet, vil der være mulighed for løbende at booke banerne - hvilket vil
sige, at dette sker efter 'først-til-mølle'-princippet. Hvert år vil fordelingen af baner ske
ud fra en prioritering med udgangspunkt i klubbernes placering i DBU's turneringer.
Frem til den 15. november, modtager AaB ønsker fra klubberne, med henblik
på fordelingen af tider. Når tildelingerne af tiderne er endelig fastlagt, vil
klubberne have mulighed for at booke de resterende frie tider løbende. Dette sker efter
'først-til-mølle'-princippet.

Alle tider på kunststofbanen kan KUN ansøges pr. mail hos inspektøren v. Aalborg
Boldspilklub af 1885. Dette sker på: kamp@aabaf1885.dk. Banen kan kun bookes af
den respektive klubs kampfordeler.

a) Ved arealet forstås inden for hegnet om kunststofbanen.
b) Mad og drikkevarer må ikke medbringes på arealet
c) Rygning er ikke tilladt på arealet.
d) Der må ikke opsættes stole, bænke eller lignende på arealet.
e) Der må ikke smides affald, tyggegummi, tape, glas eller lignende på arealet.
f) Ved træning/kamp ophør skal arealet være ryddet for kegler, bolde m.m.
g) Der må ikke kravles på hegnet, og man må ikke bruge hegnet som skydebande.
h) Banen må ikke benyttes, hvis der ligger sne på arealet. Arealet skal være ryddet.

a) Der må KUN anvendes fodboldstøvler med gummiknopper.
b) Fodboldstøvler skal børstes rene inden kunststofbanen betrædes.

a) Slæb IKKE målene!
b) Mål eller andet tilbehør til banen skal enten køres på hjul eller børes, da banen
ellers beskadiges.

c) Målene SKAL stilles på plads efter brug (på baglinjen).

Af hensyn til personalet, der skal vedligeholde banen, SKAL målene flyttes på plads
som nævnt under punkt 3. Såfremt banen ikke er korrekt ryddet, vil den pågældende
klub blive dobbelt faktureret og i værste fald blive nægtet adgang til banerne.

Send mail til inspektøren på; kamp@aabaf1885.dk

Der kan ikke påregnes adgang til omklædningsrum på hverdage. Til kampe i weekenden,
kan der bookes omklædning hvis der er plads. Prisen for booking af omklædningsrum er
kr. 200,00 pr. hold. HUSK; at informere modstanderen om omklædningsforholdene!

Priserne for at leje kunststofbanen afhænger af, hvilket tidsinterval som den respektive
klub ønsker at træne i. Intervallerne kan se på udlejningskalenderen, som findes via
www.aabaf1885.dk, og tager udgangspunkt i nedenstående priser:

Hverdage (1,5 time) kl. 07:30 - 16:30 kr. 600,00
kl. 16:30 - 22:30 kr. 800,00 (inkl. lys)

Weekend (2 timer) kl. 08:00 - 16:00 kr. 1.000,00
kl. 16:00 - 20:00 kr. 1.200,00 (inkl. lys)

Såfremt at den ansøgende klub ikke er placeret i Aalborg Kommune, tillægges et gebyr
på kr. 800,00.

Aalborg Boldspilklub af 1885 er ansvarlige for at tænde lyset over banen, når dette er
påkrævet.

Kunstgræsbanen i AaB


