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§ 1. Ordensregler
1. Alle brugerne af anlægget er forpligtet til at vise hensyn over for 

hinanden.

2. I den træningstid, som en forening er tildelt, har foreningen ret 
til benyttelse af hele anlægget, herunder de tilstødende 
aktivitetsområder. 

2.1 Foreningen kan i sin tildelte træningstid vælge at lade en 
anden forening benytte dele af anlægget, herunder de 
tilstødende aktivitetsområder på anlægget. Dette 
forudsætter, at de to foreninger forinden benyttelsen har 
givet Egedal Kommune skriftlig besked herom. Besked gives 
til egedalsidraetsanlaeg@egekom.dk. 

3. Foreningen skal efter endt træning sikre, at banen er revet. 
Rivning omfatter fjernelse af sten, udjævning af huller og at 
banen rives. 

3.1 Rivning skal være færdiggjort inden for den træningstid, som 
foreningen er tildelt.

4. Foreningens udstyr skal uden for den tildelte træningstid være 
fjernet fra anlægget. Udstyr opbevaret i en klubs container eller 
klubhus anses som fjernet fra anlægget. 

5. Borde, bænke og lignende må kun opstilles på anlægget efter 
aftale med Egedal Kommune. 

5.1 Egedal Kommune kan stille vilkår for opstilling af borde, 
bænke og lignende, herunder, at opstilling sker fast for en hel 
sæson ad gangen, at de opstillede ting skal kunne anvendes 
af samtlige af anlæggets brugere og at den klub, der opstiller 
tingene har vedligeholdelsespligten.

6. Der skal for alle brugere af anlægget være adgang til el, vand og 
toilet.

7. Rengøring af toilettet varetages af Egedal Idrætsanlæg. 

8. Egedal Kommune leverer en opkridtningsmaskine og kridt til 
foreningernes frie afbenyttelse. 

8.1 Foreningerne skal kontakte Egedal Kommune, når der er 
behov for, at kommunen leverer mere kridt. Foreningerne 
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skal kontakte kommunen om levering af kridt inden det 
tidligere leverede kridt er opbrugt. 

8.2 Egedal Kommune skal kontaktes via 
egedalsidraetsanlaeg@egekom.dk.

9. Al affald skal fjernes til den nærmest opstillede container, 
markeret ”Egedal Kommune”. 

§ 2. Overtrædelse af ordensreglerne 
1. Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre, at foreningen helt 

eller delvist fratages retten til at benytte anlægget, jf. 
folkeoplysningslovens § 33, stk. 5. Afgørelse herom træffes af 
Egedal Kommunes Kultur- og Erhvervsudvalg efter indstilling fra 
kommunens administration.

§ 3. Underretningspligt
1. Den, der forårsager eller opdager skade på kommunens ejendom 

skal uden unødigt ophold underrette den vagthavende 
servicemedarbejder på anlægget eller Egedal hhv. Stenløse 
Idrætsanlæg herom.

2. Den, der opdager uregelmæssigheder på kommunens ejendom, 
eksempelvis manglende vand eller el, skal uden unødigt ophold 
underrette den vagthavende servicemedarbejder på anlægget 
eller Egedal hhv. Stenløse Idrætsanlæg herom. 

3. Kontaktoplysninger, jf. § 3, pkt. 1 og 2: 
- Egedal Idrætsanlæg: egedalsidraetsanlaeg@egekom.dk. 
- Stenløse Idrætsanlæg tlf. 47172690.

§ 4. Ansvar og erstatning
1. Benyttelse af anlægget sker på eget ansvar, og Egedal Kommune 

påtager sig intet ansvar for tyveri og glemte sager. 

2. I tilfælde af skade på Egedal Kommunes ejendom (bygninger, 
anlæg, inventar m.v.) rejser Egedal Kommune krav om 
erstatning over for den ansvarlige skadevolder efter dansk rets 
almindelige erstatningsregler. 

§ 5. Ikrafttræden m.m.
1. Ordensreglerne træder i kraft den 11. april 2018. 

2. Ordensreglerne gælder i tillæg til ”Fordelingsregler for 
Idrætsfaciliteterne i Egedal Kommune” og ”Principper for 
retningslinjer for anvisning af lokaler og udendørsanlæg”. 


