
     Gredstedbro Boldklub inviterer til åbning af multibane! 

Den 10. Maj 2016 har Gredstedbro Boldklub 75 års jubilæum, hvilket bl.a. fejres med besøg af DBU´s Old 

Boys-landshold, den 13. Maj 2016. Forinden vil vi dog markerer en anden vigtig begivenhed i 

Gredstedbro Boldklub og det er, at vores multibane nu er færdig. 

I 2014 mødtes vi første gang i vores multibaneudvalg og nu godt 2 år senere er multibanen klar til åbning 

- Vi inviterer derfor til en uformel 

Åbning af “Multibanen”, mandag, den 2/5-2016 kl. 14.00 

Selve multibanen, der er med kunstgræs, måler 13x21 meter og er med bander, skal gerne blive et stort 

aktiv for vores træningsmiljø for klubbens spillere i alle aldre. Herudover håber vi også at skolen kan få 

glæde af banen, samt af den vil blive et naturligt samlingspunkt for byens børn og unge, og at den 

uorganiserede fodbold også vil blomstre. Banen bliver med lys, så den kan bruges hele året. Den totale 

pris for banen er ca. 400.000 kr. Multibanen ligger ved Kongeåhallen i Gredstedbro. 

Banen er finansieret via hjælp fra: 

 Esbjerg Kommune, “Den Fritidskulturelle Anlægspulje” 

 Andelskassen 

 SE Vækstpulje 

 Kongeåhallens jubilæumsfest 

Herudover har vi som klub tjent penge til projektet ved arbejde til landstævnet i Esbjerg i 2013 og ved 

det årlige cykelsponsorløb i Gredstedbro “Tour de Aage” v/Gredstedbro Hotel. Så vi skylder en stor tak 

til både frivillige ved landstævnet og firmaer/cyklister og deres støtter til “Tour de Aage”. 

Vi vil endvidere gerne takker vores samarbejdspartnere omkring projektet: 

 Tress (baneleverandør) 

 ATS – Entreprenørselskabet Allan Thestrup Schmidt ApS (jordarbejde) 

 Knud Jørgensen El ApS (lysanlæg) 

 Og ikke mindst alle frivillige ved etablering af banen og generelt i Gredstedbro Boldklub! 

Evt. spørgsmål kan rettes til Claus Jensen, formand Gredstedbro Boldklub på mobil 25556216. 

Med sportslig hilsen 

 Multibaneudvalget Gredstedbro Boldklub 

v/ Kaj Abrahamsen, Finn Knudsen og Claus Jensen 


