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Banebeskrivelse

Alle baner SKAL godkendes af DKU hvis der skal spilles holdkampe på den.

Banens navn Bane 1-2-3-4

Det kan være ”Rød bane”, ”Bane 1”, Den
gamle bane” og meget meget mere.
Hvis flere baner ligger på samme adr. med
samme banedefinitioner, kan man skrive
alle baners navne her (”Bane 1”, ”Bane 2”).

Baneejers navn Middelfart Kommune
Eventuelt navn på privatperson eller
institution der ejer banen. Bruges på
kørselsvejledningen. Kan være blankt.

Adresse Halvej 5 Banens adresse, hvis en sådan findes. Ellers
bare navnet på den nærmeste vej.

Postnr. by 5592 Ejby

Tlf. nr. og mobilnr. Tlf. 64 44 16 93
Mobil: 20 67 52 50

Hvis der er et tlf.nr. til banen, vil vi gerne
have det til nødstilfælde. Det sættes på
kørselsvejledningen, så event. Vildfarne
modstandere har nogen at ringe til.

Banedefinitioner

Inde Overalt på græs.
Hvad er definitionen på at kuglen er inde.
F. eks. ”På græs inden for matriklen”.
SKAL UDFYLDES.

Ude Findes ikke.
Hvad er definitionen på at kuglen er ude.
F. eks. ”Hvor der ikke er græs, undtagen
gårdspladsen”.
SKAL UDFYLDES.

Valgfri områder Resten
Hvilke områder er det valgfrit om man
skyder derfra eller flytter kuglen ind med
straf.
Det kunne være ”På gårdspladsens grus”.

Lokale regler Ingen

Der skal som minimum stå noget under
”Inde” og ”Ude”, samt event. under
”Valgfrie områder”.
I denne rubrik skrives om andre specielle
regler på denne bane.
For at undgå for mange af disse
specialregler, skal reglerne godkendes af
DKU.

Kørselsbeskrivelse
(event. N, S, Ø og V)

Banerne ligger ved hallen i byens
nordlige ende.
Kommer man fra motorvejen er
afkørsel 56 passende. Kør mod Ejby
og drej til højre af Halvej.
Kommer man fra syd, skal man
krydse banen og til venstre af
Halvej.

Kørselsbeskrivelse til banen i ord.
DKU finder et kort og sætter det sammen til
en kørselsbeskrivelse i ord og billeder.

Er der for lidt plads i ruden til venstre, må
man skrive på bagsiden af dette dokument.

Bemærkninger
Det er en lidt sjov bane det er lige
som om alle tre baner ligger på en
skråning der er ca. 5% hældning.

Her kan man skrive hvad som helst til DKU
vedrørende banen.
Det kan være der ikke er adgang til toilet,
eller undergrunden ikke egner sig til
handicappede eller der er specielle
træningstider på netop denne bane og
sikkert meget mere.


