Retningslinjer for brug af kunstgræsbanen
Morsø MultiPark
Beliggenhed:

Baneanlægget er beliggende Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing.

Fakta om banen:

Baneanlægget er opført i 2013. Morsø Kommune er bygherre af denne 3.
generations kvalitetskunstgræsbane.
Området er meget funktionelt og fleksibelt. Der er en officiel 11-mandsbane
og der er også mulighed for at lave ”næsten” to 11-mandsbaner på tværs. Der
udover er der mulighed for 7-mands, 5-mands og 3-mandsbaner.

Booking:

Baneanlægget kan bookes af alle via foreningsportalen KMD Booking. Hjælp til
booking kontakt Fritid: tlf.: 99 70 70 42 eller mail fritid@morsoe.dk.

Pris:

Prisen er pr. halve time og er inkl. moms, lys og omklædningsfaciliteter.
Booking mellem 0-20 timer – Pris som i skemaet ovenfor.
Booking mellem 21-40 timer – Halv pris.
Booking over 40 timer – Kontakt Fritid, Morsø kommune.
Weekendstævne fredag til søndag kr. 10.000,00. Råderummet over
kunststofbanen til et weekendstævne er: Fredag kl. 16-22. Lørdag og søndag
kl. 08-20.
Opkrævning: Der vil blive fremsendt en faktura kort tid efter benyttelse af
banen.

Omklædning:

Der vil være mulighed for omklædning i omklædningsrummene beliggende i
Gymnasiehallen, som er beliggende 25 meter fra anlægget.
Sidste hold på kunstgræsbanen støvsuger omklædningsrummene.
Vis hensyn, omklædningsrummene benyttes også af hallens brugere.

Lys:

Lysanlægget tændes ved el skabet, som er placeret ved hovedindgangen.
Udleverede lyskort køres forbi læseren, som sidder udvendigt for enden af el
skabet. Hvis der ønskes 250 lux til stævner og turneringskampe, skal el skabet
åbnes med nøglen, som også passer til hovedindgangen og der trykkes på 250
lux knappen.
Til træning skal altid benyttes 125 lux som er dette lysanlægget automatisk
tændes med.
Lysanlægget er automatisk indstillet, således at det ikke er muligt at tænde
lyset fra kl. 22.00 –08.00. Dette af hensyn til omkringliggende naboer.

Måltavle:

Ønsker man at benytte måltavlen kan denne tændes i el skabet på markeret
kontakt. Fjernbetjening til måltavlen findes i aflåst boks i boldrum på
gymnasiet.

Nøgler:
Ved bookinger oplyser Fritid kode til nøgleskab, som er placeret ved
hovedindgangen. I nøgleskabet ligger en nøgle til anlægget samt et lyskort til
lysanlægget. Efter brug placeres nøgle og lyskort i nøgleskabet, som derefter
lukkes og koden nulstilles.

Vedligeholdelse:

Teknisk Drift i Morsø Kommune står for vedligeholdelse af anlægget.
I tilfælde af sne, er det ikke Morsø Kommunes første prioritet at rydde banen.
Aflysninger kan forekomme.

Dagligt tilsyn:

Principielt har alle det daglige tilsyn. Pedellerne på uddannelsesinstitutionerne
i området forestår småreparationer.

Kontaktpersoner:

Vedligeholdelse – Morsø Kommune, Jesper Sørensen, tlf. 20 51 69 50.
Booking – Fritid, Dorte Jensen, tlf. 99 70 70 42.

