
Studietur til Leipzig

Red Bull Arena og Træningsanlæg

❖ 500m. I fugleflugt mellem 
stadion og træningsanlæg.

❖ Området (østlige Tyskland) er 
underlagt russisk kontinental 
klima. 

❖ 6 fastansatte på stadion inkl. 
Chris som greenkeeper.

❖ 5 fastansatte på træningsanlæg 
inkl. Mathias som greenkeeper.

❖ Op til 300 timeansatte 
medarbejdere op til kampe.

❖ Der er ”tysk orden” i 
arbejdsstyrken.

❖ Chris og Mathias ønsker begge 
optimale forhold ift. baner.
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Red Bull Arena

❖ Årligt budget på 1,5 mio. €.

❖ Ca. 44.000 tilskuere med 80% 
fuld hus.

❖ 3 VIP prisklasser, billigst pr. 
sæde/kamp 350€, dyreste 
skylounge med egen lounge 
70.000€ pr. sæson.

❖ Under tribunerne med ca. 300 
VIP p-pladser i 3 etager.

❖ Overalt i personale gange og rum 
er der frit lejde til ufattelig 
mange forskellige Red Bull drikke 
placeret i Red Bull køleskabe.

❖ Tysk humor og en prominent 
signatur



En hilsen fra Zinedine Zidane, VM 2006 Frankrig – Sydkorea 1-1
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Red Bull Arena

❖ 2015-16, vandt RBA ”Pitch of the Year” i 
2. Bundesliga. 

❖ 2016-17, Nr. 7 i ”Pitch” Rankingen i 1. 
Bundesliga, Dortmund vandt. 

❖ 2017-18 gik hæderen til Leverkusen med 
Dortmund og München som 2 og 3’er.

❖ 2018-19 SKAL være RBAs år.

❖ Ny bane blev anlagt kort efter sidste 
kamp

❖ Der vælges altid bane med 100% Engrap. 
Der eftersås med 200kg. 100% Rajgræs. 
Liggetid ca. 8 uger.

❖ Ny omlægning af den ny udvalgte bane, 
ca. 1-2 uger efter eftersåning. Chris blev 
aldrig tilfreds med banen sæsonen 
2017/18.

❖ En bane til ca. 22 kampe og 1 
koncertweekend i juni, inden græstæppet 
pilles af og anlagt nyt.
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Red Bull Arena

❖ Pletter er udbedring af banen med 
propper udført med E-cutter.

❖ Uger uden kamp slås der græs 1-2 
gange.

❖ Kampugen slås der græs hver dag.

❖ MatchDay slås der 2 gange. 

❖ Der slås kun græs horisontalt og 
vertikalt henover sæsonen.

❖ Der dybdeluftes 1-2 gange årligt, og 
knivluftes 1 gang månedligt i 5cm. 
Dybde.

❖ Der eftersås kun med 100% 
rajgræsser = 200kg.

❖ Der gives 1200kg. N årligt.









10mm. Top lag af 0,8 – 2,5mm. Topdress 



Batteri drevne cylinderklippere og blæsere

4 stk.

6 stk.



Ventilation, gødnings og en enkelt UV maskine



- De samme 10% får aldrig sollys. 
- Kun 1 måned om året får 80% af banen sollys.
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Red Bull Leipzig, Trænings Center

❖Ny bygget motorik 
handlingsbane.

❖2 nye småboldsbaner m. 
bander.

❖Område med rullegræs til 
eget forbrug.

❖2 Udtjente kunstgræsbaner, 1 
ny.

❖Moderne sundhedscenter.

❖Moderne sports akademi for 
U15, U17 og U19 talenter som 
bor på anlægget.

❖ ”Der Roten Bullen” kommer vi 
ikke udenom.





Studietur til Leipzig

Red Bull Leipzig, Trænings center

❖Opdelings zoner på 
banerne.

❖Udvendig smartboard med 
software programmer 
specifikt til træning mv.

❖Fint tæt græstæppe.

❖Komprimeringen er en 
konstant faktor… optimal 
komprimerings tal = 80

❖Der eftersås med blanding 
70/30% Raj/Engrap græs.

❖Det er et anderledes udtryk 
end stadionbanen.
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RB Leipzig – Wolfsburg (5. maj 2018)

”Money is not a problem here” 

Tusind tak til GAD, Svenningsen og Wiedenmann for titlen og 
en tur som denne, kan stables på benene. Tak til jer 


