
Generelle informationer omkring kunstgræsan-

lægget i Hedensted – HM Park 

 

Adresse: 

Kunstgræsbanens adresse er Gesagervej 66 B, 8722 Hedensted. 
 

Booking af tider på hverdage: 

Der bookes træningstider på hverdage af to omgange – om efteråret og om vinteren. 
 
I august sendes der en mail til alle kommunens fodboldklubber, hvor de bliver bedt om at indsende 
ønsker til træningstider gældende fra uge 43 til og med uge 52. 
 
I november sendes der en mail til alle kommunens fodboldklubber, hvor de bliver bedt om at ind-
sende ønsker til træningstider gældende fra uge 1 til og med ugen inden påske. 
 
Når der indsendes ønsker til træningstider skal følgende informationer oplyses: 

 Startdato og slutdato 

 Starttidspunkt og sluttidspunkt 

 Ungdom eller senior 

 Et helt, halvt eller kvart anlæg (et halvt anlæg svarer til én 11-mandsbane) 

 Hvor mange spillere skal benytte anlægget? Tallet er vigtigt, da det bruges til at vurdere, om 
der er brug for et helt eller halvt anlæg 

 
Der kan ønskes tider i følgende tidsrum: 

 Mandag-fredag kl. 16.00-21.30 
 
Der kan kun bookes i blokke af ½ timer. 
 
Antal træningstimer fordeles på baggrund af klubbernes medlemstal fra det foregående år.  Dog er 
det politisk besluttet, at alle fodboldklubber der ønsker det, skal have mindst én træningstid på HM 
Park uanset medlemstal. Beslutningen er truffet, fordi man ønsker, at alle klubber i kommunen skal 
være attraktive at spille i. Derfor er det også muligt at booke tider på de andre kunstgræsanlæg i 
kommunen, (Hellebjerg og BGI) og få refunderet en del af timeprisen. Det betyder, at alle klubber be-
taler den samme timepris for at spille på kunstgræs uanset hvilket anlæg der benyttes. 
 
Det prioriteres, at børn og ungdom får tider fra kl. 16.00-18.00. 
 
Når timefordelingen på HM Park er lagt og meldt ud til alle de klubber, som har ønsket tider, gives de 
resterende tider fri. Det betyder, at alle klubber kan booke de ledige tider efter først-til-mølle prin-
cippet. Dette gælder også klubber fra andre kommuner. 
 

Booking af tider i weekender: 

Tiderne i weekenderne er fri hele året og bookes efter først-til-mølle princippet. 
 
I weekenderne kan der kun bookes halve og kvarte anlæg (altså 11-mandsbane eller 7-mandsbane). 
Eneste undtagelse er hold der spiller i serie 2 eller derover, da de har linjevogter på. Til disse kampe 
må man booke hele anlægget og spille på tværs. 
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Mål på kunstgræsanlægget: 

På anlægget findes følgende mål: 

 6 stk. 11-mands  

 6 stk. 7-mands 

 6 stk. podemål (5-mands) 

 4 stk. minipode (3-mands) 
 

Nøglebrikker: 

Der udstedes én personlig nøglebrik pr. træner. Hvis træneren stopper i klubben, må brikken gerne 
gives videre til en anden træner. Hvis det sker, så skal man meddele Kultur & Fritid om, hvilken træ-
ner der har afleveret brikken og hvem der har fået den i stedet for. Beskeden gives til Berit Schmidt 
Hansen på 7975 5102 eller berit.schmidt.hansen@hedensted.dk. Brikken er personlig og det kan der-
for ses i loggen, hvem det er, der har været på anlægget på hvilke tidspunkter. 
 
Nøglebrikken udleveres ved henvendelse til Kultur & Fritid.  
 
Når du åbner lågen til kunstgræsbanen, vil døren være låst op i 30 minutter. Samtidig låses info-stan-
deren til venstre for lågen op. Den vil være åben i 1 minut. I infostanderen kan du tænde for lyset 
samt finde fjernbetjening til måltavlen. 
 
Når du bruger nøglebrikken til at låse op til anlægget, låses døren til toilettet på anlægget samtidig 
op. 
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