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Priser og booking af  

Storvorde Sejlflod Kunstgræsbane 

• Booking af kunstgræsbanen gøres dette ved at sende en mail til booking@ssb-storvorde.dk – i 
beskedfeltet skrives ”Kustgræsbanebooking” det skal fremgå af mailen hvor fakturaen skal 
sendes til og hvem der har booket banen. 

• Der fremsendes faktura til den mailadresse der opgives ved bookingen. 

• Bookingen er først gældende når svar mail er modtaget med bekræftelse. 

• Ved bekræftelse af booking fremsendes regler og betingelser som skal efterleves. 

• På SSB´s hjemmeside under fanen ”Kunstgræsbanen” findes kalender med oversigt over bookede 
og ledige tider.  

 

Priser: 1½ time 2 timer 

½ bane uden lys Kr. 400,- Kr. 500,- 

½ bane med lys Kr. 500,- Kr. 600,- 

Hel bane uden lys Kr. 600,- Kr. 800,- 

Hel bane med lys Kr. 800,- Kr. 1000,- 

Omklædningsrum træning Kr. 100,- Kr. 100,-  

8 mands turneringskamp u/lys 1,5 time Inkl. 2 omklædningsrum 500,- 

8 mands turneringskamp m/lys 1,5 time Inkl. 2 omklædningsrum 600,- 

11 mands turneringskamp u/lys 2,5 time Inkl. 2 omklædningsrum Kr. 1100,- 

11 mands turneringskamp m/lys 2,5 time Inkl. 2 omklædningsrum Kr. 1350,- 

• Ved afvikling af U16 / U17 / U18 / U19 og Senior træningskampe bookes 2 timer 

• Ovennævnte kampe afvikles fortrinsvis weekender fra kl. 12.00 til 20.00 

• Ved afvikling af alle U13 / U14 / U15 og 5/8/11 mands træningskampe bookes 1½ time 

• Ovennævnte kampe afvikles fortrinsvis weekender fra kl. 7.30 til 12.00 

• SSB forbeholder sig ret til at booke flere hold i samme omklædningsrum 

• SSB forbeholder sig ret til at aflyse tiden i tilfælde af snevejr/frost. 

• Omklædningsrummet skal efterlades efter regler opsat i omklædningsrummet 

• Kontaktoplysninger vedr. adgang eller andet - Sten Kristensen, 40567768 

Gælder for 2023 
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