
 

 

 

 

 

 

               

 

 
Afsluttende rapport. 



 
Målet er nået og vores store pannabane er indkøbt. 

Vi har valgt en model fra Virklund Sport i en størrelse på 9,67 X 15,62 meter. 

 Den store model gør det muligt at endnu flere kan spille mod hinanden af gangen.  

Valget faldt også på denne bane da den kræver et minimum af vedligehold og er en af de stærkeste på markedet.  

 

 

 

 



 
 

Fra plan til virkelighed. 

 

Banen udførelse og udformning er lavet i samarbejde med Virklund Sport og Moltrup idræts- og sogneforening. 
Virklund Sport har stor ekspertise omkring udformningen af disse baner og ved hvad der skal tages hensyn til.  

Deres viden har vi brugt og nydt godt af da vi udformede vores bane.  

 

Størrelsen på banen er næsten 10 X 16 meter og denne størrelse var et stort ønske fra vores idrætsforening der 
har stor succes med tilgangen af spillere til deres børnefodboldhold. Over få år er der sket en stigning af spillere 

fra ca. 20 til 80 børn. Banestørrelsen vil gøre at langt flere spillere kan være aktive på en gang og dermed vil 
banen kunne indgå som en del af børnenes træning. Vores landstræner Morten Olsen betragter pannabaner som 

et rigtig godt aktiv for foreningerne da den er medvirkende til at udvikle børns boldteknikker kolossalt.   

 

Idrætsforeningen og sogneforeningen vil og skal hele tiden arbejde målrettet for at alle vores nye sportsudøvere 
falder til i klubben. Dette gøres blandt andet ved konstant at optimere deres træningsforhold.                                    

I indgået samarbejde med DBU vil vi arbejde for fastholdelse af hele denne nye generation i klubben og derved 
minimere frafaldet til et absolut minimum. Dette vil vores nye bane være stærkt medvirkende til.   

 

Samtidig vil banen blive et stort aktiv for sognets børn unge i deres fritid. Vores fællesområde ved Moltrup 
idrætsanlæg der indeholder pavillon og legeplads bliver dagligt besøgt af mange af byens børn og unge.                           

Også omkringliggende børnehaver fra Haderslev og Sommersted besøger af og til vores grønne område for at 
røre sig og spise deres madpakker i pavillonen. Her vil banen også komme til at gøre stor glæde.  

 

Udformningen gør at banen kan bruges til Håndbold og fodbold men den vil samtidig skabe muligheder for mere 
uorganiseret idræt som bl.a. hockey og streetbasket. Ved banens endegavl monteres basketkurv. Det har hele 

været en del af vores plan og et stort ønske at banen skulle kunne bruges til mange former for boldspil. 

 

Vores arbejde omkring opbygning og udformning af pannabanen har været en stor succes. Resultatet er blevet 
endnu bedre end det vi håbede på da vi startede, og banen bliver et stort aktiv for vores område i fremtiden.              
Den dækker fuldt ud idrætsforeningens ønsker og samtidig vil den medvirke til at vores fælles område bliver 

børnenes og de unges foretrukne fritidssted. Udviklende for deres sportsaktiviteter men så sandelig også på det 
sociale område. 

 

Kort of godt: vores projekt er blevet en stor succes og resultatet endnu bedre end det vi håbede da vi startede.  

 

Valget af kvalitetsmaterialevalger og opbygningensformen gør at banen vil være til glæde i mange år fremover.  



 

 

 

Etableringsbudget: 

 

Pannabane inklusiv mål samt varmegalvaniseret overbygning inkl. 8 ekstra sider til udbygning af banen så  

slutmål bliver 9,67 x 15,62 meter. Basketkurv monteret på pannabanens endegavl samt levering. 

Diverse foranstaltninger for sikring mod tyveri. 

     

 

                                                                                                                          Etablering I alt                        92500 kroner. 

 

 

 

finansiering: 

 

 

Haderslev kommunale landdistrikter                                                            25000 kroner. 

Haderslev kommune. Almen udviklingspulje til idræt og fritid.              7500 kroner. 

Tuborgfondet                5000  kroner. 

Nordeafonden                5000  kroner. 

Ruth Jensen fonden.               5000  kroner. 

DBU’s udviklingspulje.               20000 kroner. 

Haderslev i bevægelse.               25000 kroner. 

 

 

I alt                              92500 kroner 



 

 

 

 

 

 

Drift af området. 

 (Virksomheder der har købt reklameplads samt privat støtteklub dækker driftsomkostningerne). 

 

1. Niels Jørgen Rasmussen   1000 kroner 
2. Moltrup data center    1000 kroner 
3. Æ’ gulvsliver    1000 kroner 
4. Bramdrup snedker og tømrerforretning  1000 kroner 
5. Moltrup klubhus  1000 kroner 
6. Jønnes Grill     1000 kroner 
7. Kloakmester Niels. L. Schultz 1000 kroner 
8. Salon Lone    1000 kroner 
9. Moltrup idrætsforening  1000 kroner 
10. Privat støtters med 150 kroner årligt.          2100 kroner 

I alt                  11100 kroner                       


