De danske fodboldbaner har aldrig været bedre
Det fælles projekt ’Bedre baner’ har givet banerne på de danske stadions et massivt
kvalitetsløft. Bag projektet står klubber og kommuner i et tæt fællesskab.
Græsstråene på de danske stadions står tættere og flottere end nogensinde før. Det står klart efter den nylige test af
de 18 danske stadions, der er tilknyttet projekt ’Bedre baner’.
’Bedre baner’ er et fælles projekt mellem 18 klubber i Superligaen og NordicBet Ligaen og de kommuner, hvor disse
klubber er hjemmehørende. Projektet blev sparket i gang sidste år, hvor græsbanerne også blev testet for første gang.
Dengang var resultatet middelmådigt med blot to og tre stjerner til de danske stadions baseret på den internationalt
anerkendte fem-skala. Men sådan står det ikke til længere.
Via en engageret og målrettet indsats hos de groundsmen, der passer og plejer banerne, kan otte af de 18 baner i dag
bryste sig af en fire-stjernet bedømmelse, mens én enkelt plæne scorer den maksimale score - fem stjerner. Den
samlede bedømmelse er 30 procent bedre end sidste år på samme tid, og dermed kan banerne på de danske stadions
nu måle sig med nogle af de allerbedste i Europa.
- Det er forrygende at se den slags resultater allerede efter et år. Målet har været at øge kvaliteten af banerne og give
nye redskaber og erfaringer til de groundsmen, der dag efter dag leverer et fantastisk dedikeret stykke arbejde. Det
skulle gerne føre til baner på et internationalt højt niveau i hele landet, så spillerne får de optimale muligheder for at
udfolde sig. At banerne er blevet så gode på så kort tid, er bemærkelsesværdigt, siger direktør i Divisionsforeningen,
Claus Thomsen.
Projekt ’Bedre Baner’ er blevet flot modtaget i landets kommuner. Ikke mindst i Gladsaxe, hvor projektet har givet fuld
gevinst. Med landets eneste fem-stjernede plæne, er kommunens stadion, Gladsaxe Stadion, nu på niveau med nogle
af de bedste baner i eksempelvis Premier League.
- Projekt ’Bedre Baner’ har givet os en hel flok værktøjer til at gøre vores bane bedre, og det er de værktøjer, der har
bragt os til, hvor vi er i dag. Vi har arbejdet meget målrettet og analyseret på, hvordan vi kunne blive bedre. Og det plus ressourcer og mandetimer - har givet pote. At vi nu har en fem-stjernet bane på Gladsaxe Stadion er en kæmpe
tilfredsstillelse, men det giver også et incitament til at arbejde endnu hårdere, så vi kan beholde vores vurdering og
gøre banen endnu bedre, lyder det fra Thomas Højgaard Jørgensen, der er områdeleder i Gladsaxe Kommune.
Det er boldklubben AB, der til daglig får glæde af den fem-stjernede plæne, og dét udløser stor tilfredshed hos adm.
direktør Peter Rasmussen.
- Vi er super stolte af at have så god en bane i AB. Stor cadeau til medarbejderne i Gladsaxe Kommune, der har
arbejdet benhårdt, og som brænder utrolig meget for at give os en god bane at spille fodbold på, siger Peter
Rasmussen.
De 18 deltagende klubber i projekt ’Bedre Baner’ er samtlige de 11 Superliga-klubber, der spiller på græs, samt
NordicBet Liga-klubberne AB, AC Horsens, AGF, FC Fredericia, Lyngby BK, Vejle Boldklub og Viborg FF.
For yderligere oplysninger kontakt direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen (tlf. 2068 3055, thom@df.dbu.dk),
eller Media Manager i Divisionsforeningen, Søren Hanghøj Kristensen (tlf. 2380 3949, shkr@df.dbu.dk).

