
Ny Kunstgræsbane en realitet i Mejrup 
 
Mejrup Fodbold har i lidt over et år arbejdet på at få etableret en kunstgræsbane og via en ny hovedsponsor er det 
omfattende projekt nu en realitet. Det er den lokale virksomhed Scan-Plast, som kunne se projektets vision og 
betydning for hele Mejrup, der har tilvejebragt de sidste afgørende midler til projektets gennemførelse. 
  

Scan-Plast bliver desuden også Arena sponsor og kunstgræsbane sponsor for de næste 6 år. En stor del af 
sponsor beløbet betales allerede i 2014 så projektet kan realiseres hurtigst muligt.  
 
Udover sponsoraftalen får Scan-Plast ved sponsorkontrakten en betydelig markedsføring af et ”Stadion-produkt 
program”, der henvender sig netop til sportsklubber, og som vil blive præsenteret på kunstgræsbanen i indeværende 
år. Det er House of Sales som har formidlet kontakten mellem Mejrup Fodbold og Scan-Plast. 
 
Kunstgræsbanen bliver lavet af den lokale entreprenør Søren Søndergaard, el-arbejdet af Søndergård El og Scan-Plast 
leverer et nyt banebrydende lysmastesystem. Selve græsset bliver leveret af WGS, Wellness Group A/S fra 
Frederikshavn, som tidligere har anlagt flere kunstgræsbaner af høj kvalitet både her i området og over hele landet, 
herunder for DBU. 
 
”Vi glæder os på hele Mejrups vegne over at projektet nu er en realitet, og vil gerne takke alle de frivillige, der blandt 
andet har lavet indsamling i Mejrup, fonden bag salg af pølser m.v. på stadion og ikke mindst alle de frivillige, som har 
hevet i trådene og brugt utallige timer på at få projektet i luften. Vi får udover en 11-mandsbane, også en 7-
mandsbane, og dermed plads til vores mere end 400 ungdomsspillere, der dermed får mulighed for at spille fodbold 
året rundt, også når frost og vejrlig tidligere har stået i vejen for at træne” udtaler Claus M. Klausen, formand i Mejrup 
Fodbold. 
 

Det første spadestik bliver taget lige efter påske og kunstgræsbanen forventes færdiggjort i august måned. 

Pressen og andre interesserede er velkommen til ”første spadestik” lørdag den 26. april klokken 14.00 ved 

området lige overfor vejen ved ”Store Claus” i Mejrup. 

På vegne af Kunstgræs-udvalget og Mejrup Fodbold 

Claus M. Klausen 

 

 

   

   

   

  
 

 


