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Fodbold kan spilles overalt – men nogle baner er bare bedre end andre – og specielt i 
forhold til optimeringen af den daglige træning.



Udviklingen på kunststofbanerne. Fra gulvtæppe til 
baner. 

1978 – Göteborg. Gulvtæppe.

2000 – Hjallese. Et bedre 
Gulvtæppe.

2006 – Tommerup. 3. Generation med gummi.

2007 – Næsby BK. 3. Generation med specielt fyld

2008 – OB 3. Generation med gummi.

2017 – OB
2019 - OB

Nyt underlag i 2017 – samt 
2 nye baner i 2019 med 
gummi.

hockeybaner .



Gode tekniske færdigheder er vigtige elementer i forhold til at skabe og udvikle 

andre kompetencer og dermed øge spillernes niveau – teknisk-taktisk. 

Derfor vigtigt med gode baner – hvis vi skal leve op til vores målsætning

om at udvikle spillere til klubbens 1. hold eller sælge.

Perception.
Evnen til at opfatte-

vurdere/fortolke sanse-

indtryk, for herefter at beslutte

og handle.

Relationelle færdig-

heder.
Samarbejde mellem flere spillere.

Taktiske færdigheder.

Splitvision.

Spillernes evne til at 

have fokus på flere ting og kunne 

arbejde med flere 

stimuli/påvirkninger samtidig.

Kunststofbaner er med til at udvikle spillernes



Banernes niveau er med til at sikre kvalitet i vores udvikling af vore spillere.

Før 
renovering

Efter 
renovering



Kunststofbaner er optimalt i forhold til udviklingen af vores akademispillere – da vi kan træne på 
samme kvalificeret underlag året rundt. Den største udfordring vi har med vores bedste unge som 

træner med 1. holdet – er overgangen fra kunst til græs og tilbage igen. Specielt i den fase hvor 
græsbanerne er bløde.



Kvalitet på vores baner er altafgørende for udvikling. Fra 
træning til kamp.



Kunststofbaner i Danmark er optimalt i forhold til græs – fordi niveauet i 
træningen giver bedre forudsætninger for at lykkedes – da underlaget hele tiden 

er ens. 

Fordele ved 
kunststof-

baner

Ulemper ved 
kunststof-

baner

1. Træning og 
kamp hele året.
2. Motiverede 
spillere.
3. Niveau på træ-
ning forbedres.
4. Ej så stor 
slitage på baner-
ne.
5. Træningsplan-
lægning lettere.
6. Bedre flow i 
træningen.

1. Mikroplast.
2. Måske skader.
3. Prisen – som 
måske øges 
p.g.a. krav om 
udarbejdelse af 
miljørigtige ma-
terialer.
Sommervarmen  
hvis der ikke er  
vandingsanlæg.



Kunst eller græs – hvad foretrækker vi fodboldfolk???



Banernes svingende kvalitet – den store forskel – hvorfor???

Vi kan i Danmark kun spille på græs i ca . 6  mdr om året. Kan vi gøre noget ved det – eller er det 
bare vores klima???

Banerne har svingende niveau – er måske kun gode i 3 – 4 mdr. om året. 
(Breddeklubber)(Kommunernes ressourcer – prioriteringer). Jeg har tit spurgt til hvorfor vi ikke 
kan tromle banerne – da jeg har set hvordan de arbejder i Tyskland. Her gør de det. 

De danske superligabaner er steget meget i niveau de seneste år – flot arbejde rundt omkring).

Hvis vi skal løfte baneniveauet – koster det mange penge – men et godt eksempel er Vildbjerg 
Fritidscenter – som vi bruger som opstartstræningslejr for vores akademi – og som jeg har brugt 
meget gennem min tid som træner og leder. De kan åbenbart noget specielt for banerne er altid 
i top – også om vinteren.

Kunstgræs og hybridgræs er efter min mening fremtiden i Danmark – krav fra FIFA til fremtidens 
stadions som skal ligge bane til FIFA kampe bliver græs eller Hybrid??  Men har klubberne og 
kommunerne råd – vil VI investerer eller er prioriteten en anden.



Kunststofbane historik.

Fra 2015 ændrede FIFA klassifikationen fra FIFA Star** og FIFA Star* til 
henholdsvis FIFA QUALITY PRO og FIFA QUALITY.

Spartak Moskva – Sporting Lissabon spillede den første Champions League kamp 
på kunststofbane i 2006. 

Young Boys Bern fik også lavet sit stadion om i 2006 – så de spiller også på 
kunstgræs. Var med FCM i Europa Leauge i 2012 – hvor vi spillede på dette 

stadion.  Historie – Sejr – Akademispillere.?? 




