
Lejebetingelser Vodskov Kunstgræsbane 
 
Vodskov Kunstgræsbane er privat ejendom og må alene benyttes efter aftale med Vodskov Idrætsforening.  
 
Kunstgræsbanen udlejes som enten fuld bane (11-mands) eller halv bane (7/8-mands).  
 
Følgende generelle lejevilkår mellem Vodskov Idrætsforening (i det følgende benævnt udlejer) og lejer er gældende: 
 

1. Leje af kunstgræsbanen sker via klubhuset@vi-fodbold.dk.  Lejeaftalen er først gældende, når bekræftelse 
er modtaget, og den aftalte lejepris er indbetalt. 

2. Kunstgræsbanen kan som udgangspunkt alene lejes af godkendte foreninger, skoler, daginstitutioner og 
lignende. Lejere hjemmehørende i Aalborg Kommune har førsteprioritet. 

3. Kunstgræsbanen kan enten lejes som enkeltstående timer eller som sæsonleje.  
4. Nøgle til kunstgræsbanen/lysanlæg udleveres mod et depositum på 250 kr. Depositum tilbagebetales, når 

nøglen returneres. 
5. Kunstgræsbanen skal være forladt og aflåst senest 10 minutter efter udløb af lejeperiode. Såfremt dette 

ikke er tilfældet, vil der blive opkrævet fuld leje for den kommende time. 
6. Lysanlæg skal være slukket senest 10 minutter efter udløb af lejeperiode. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil 

der blive opkrævet 150 kr. pr. påbegyndt efterfølgende time.  
7. Inden kunstgræsbanen forlades skal mål, hjørneflag osv. placeres som angivet på opslag på 

kunstgræsbanen. Såfremt dette ikke sker, vil der blive opkrævet 250 kr. i gebyr. 
8. Ved leje af kunstgræsbanen skal der angives navn og kontaktoplysninger på mindst én ansvarlig 

kontaktperson (minimum 18 år), som skal være til stede ved enhver benyttelse af banen.  
9. Såfremt det konstateres, at lejer benytter et større areal end aftalt, vil der blive opkrævet den faktuelle leje 

for det benyttede areal. 
10. Det er ikke tilladt for lejer at fremleje banen, med mindre det er skriftligt accepteret af udlejer. 
11. Der henvises i øvrigt til de anførte ordensregler. 

 
Ved leje af enkeltstående timer er følgende gældende: 
 

1. Der kan alene lejes hele klokketimer. Fast timepris fremgår af nærværende lejebetingelser. 
2. Sæsonleje har førsteprioritet. 
3. Ved annullering/aflysning af lejeaftale fra lejers side mere end 72 timer inden start af den aftalte 

lejeperiode, refunderes den forudbetalte timepris. 
4. Ved annullering/aflysning af lejeaftale fra lejers side mindre end 72 timer inden start af den aftalte 

lejeperiode, refunderes den forudbetalte timepris ikke.  
5. Ved annullering/aflysning af lejeaftale fra udlejers side refunderes den forudbetalte timepris. 

 
Ved sæsonleje er følgende gældende: 
 

1. Der er tale om sæsonleje,  når der lejes og forudbetales minimum 8 uger/16 timer. 
2. Der kan lejes både hele og halve timer. Dog minimum én klokketime pr. lejeperiode. Timepris og eventuel 

brug af omklædningsfaciliteter aftales individuelt med udlejer. 
3. Ved aflysninger fra lejers side refunderes den forudbetalte timepris ikke. 
4. Ved aflysninger fra udlejers side refunderes den forudbetalte timepris forholdsmæssigt. 
5. Såfremt lejebetingelser og/eller ordensregler overtrædes fra lejers side, opsiges lejeaftalen uden yderligere 

varsel og uden refusion af det forudbetalte lejebeløb. 
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Aflysninger fra udlejers side kan finde sted i følgende tilfælde: 
 

1. Officielle kampe i DBU-regi, som afvikles på kunstgræsbanen. 
2. Vejrlig, herunder snefald, som ikke muliggør benyttelse af kunstgræsbanen. 
3. Nødvendig vedligeholdelse. 
4. Force majeure. 

 
Følgende timepriser ved leje af enkeltstående timer er gældende: 
 

Hel bane (11-mands)  Halv bane (7/8-mands) 

Hverdage uden banelys                                      500 kr.  Hverdage uden banelys                                      300 kr. 

Hverdage med banelys*                                     650 kr.  Hverdage med banelys*                                     450 kr. 

Weekend uden banelys                                      600 kr.  Weekend uden banelys                                      400 kr. 

Weekend med banelys*                                      750 kr.  Weekend med banelys*                                      550 kr. 
 
*Banelys skal tændes ved solnedgang. 
 
Det er muligt at leje bade- og omklædningsfaciliteter for 200 kr. pr. lejeperiode. 
 
Følgende ordensregler er gældende for Vodskov Kunstgræsbane: 
 

● Der er alene adgang til kunstgræsbanen via spillerindgangen.  
● Snavset fodtøj rengøres inden adgang til kunstgræsbanen. 
● Fodtøj rengøres og tømmes for granulat efter benyttelse af kunstgræsbanen i den anlagte sluse ved 

spillerindgangen. 
● Der må alene benyttes fodboldstøvler med faste plasticknopper beregnet til almindeligt græs (FG), 

kunstgræs (AG/MG) eller grus (TF).  
● Fodboldstøvler med metal- eller skrueknopper er IKKE tilladt. 
● Der må alene benyttes mål, hjørneflag og andet materiel, som er specifikt godkendt til brug på 

kunstgræsbanen. Mål SKAL løftes og må under INGEN omstændigheder skubbes/trækkes på græsset. 
● Mad og drikkevarer inkl. tyggegummi må ikke medbringes eller indtages på kunstgræsbanen. Det er dog 

tilladt er medbringe rent vand i plasticflasker og -drikkedunke. Glasflasker, dåser og lignende er ikke tilladt. 
● Henkastning af affald er ikke tilladt.  
● Boldspil op ad hegnet er ikke tilladt. 
● Rygning inkl. e-cigaretter og brug af åben ild på og ved kunstgræsbanen er ikke tilladt. 
● Dyr er ikke tilladt på kunstgræsbanen. 
● Cykler, løbehjul, rulleskøjter og lignende er ikke tilladt på kunstgræsbanen. 

 
Overtrædelse af ordensreglerne vil medføre øjeblikkelig bortvisning og i yderste konsekvens erstatningskrav ved 
skader på kunstgræsbanen. 


