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Pressemeddelelse 

 

 
Roskilde, 7. juli 2016 

 
Telia Parken skifter græsset efter Coldplay koncerter!  
 
Efter to koncerter med Coldplay den 5. og 6. juli skal græsset i Telia Parken skiftes i den kommende 
weekend, og et nyt slidstærkt dansk græstæppe leveret af DLF er klar til at blive rullet ud. Forude 
venter sommerens og efterårets fodboldkampe i superligaen, Champions League og VM-kvalifikationen 
for Landsholdet.   
  
Det nye græstæppe er dyrket, passet og plejet på DLF’s rullegræsarealer i Spandet lidt sydøst for Ribe, og 
natten til lørdag starter opskæringen af de i alt 475 græsruller, der skal bruges i Telia Parken. 

Det at lave et perfekt rullegræstæppe er noget, som greenkeeper Johnny Knudsen ved noget om. Han har 
passet og plejet DLF’s rullegræs de seneste 10 år, og han kender så at sige hvert et græsstrå på 
banen. Han står eksempelvis bag det rullegræs, der ligger på MCH Arena, FC Midtjyllands hjemmebane i 
Herning, der i sæsonen 2015/16 er kåret til Superligaens bedste.  
”Det kræver et godt håndværk at lave et godt stadionrullegræs. Det handler om kvalitet hele vejen 
igennem processen. Det helt rigtige jord med den rette tekstur, de bedste græssorter og helt rent græsfrø 
uden ukrudtsfrø. Samspillet og balancen mellem de forskellige græstyper, og timingen for de forskellige 
opgaver med såning og gødning er vigtig elementer for at opnå et perfekt resultat, ” siger Johnny 
Knudsen.     
 
Groundsman Daniel Madsen fra Telia Parken, der blev kåret til Årets Groundsman i 2015 glæder sig også til 
at få det nye græstæppe på plads. Telia Parkens første superligakamp spilles mellem FCK og Lyngby den 
16. juli og allerede den 19. juli tager FCK mod Crusaders i Champions Leagues 2. kvalifikationsrunde. Så 
Daniel Madsen har valgt sit nye græstæppe med omhu. 
”Jeg var ovre at se rullegræsset for nogle dage siden, og jeg er meget tilfreds med slidstyrken og 
tætheden af græsset. Det er dyrket på en speciel type sandjord og har en høj dræningsevne, som vi gerne 
vil have det, ” siger han. 
 
Forberedelserne til det nye græstæppe til Telia Parken har været grundige, og intet er overladt til 
tilfældigheder. Græsset er dyrket på et specielt fremstillet vækstlag, der passer sammen med Parkens, så 
græssets rødder nemt kan få kontakt og gro fast i en fart. Vækstlaget er nivelleret ud og rettet af med 
laser, så det er fuldstændig jævnt fra starten af.  DLF’s frøavlere har dyrket de græsfrø, som er brugt til 
at etablere græstæppet, der består af 6-7 forskellige græssorter. For at få den bedste styrke i græsset er 
det vigtigt, at der er en stor andel af engrapgræs. Derfor er engrapgræsset sået som det første, og efter 
det var godt etableret, er banen af flere omgange blevet eftersået med slidstærke topsorter af alm. 
rajgræs.  

For nylig blev det nye græstæppe testet for trækstyrke, og resultatet var overbevisende. Græsset er 
brølstærkt, så det er klar til FCK’s løver og landsholdet. 
 
Fakta om rullegræsset til Telia Parken 

 Opskæring af rullegræsset sker om natten hvor det er køligst 

 Opskæring af rullegræs til en lastbil tager 45 minutter 

 Der skal køre 19 lastbiler med hver 26 græsruller fra Ribe til Telia Parken  

 Det første græs bliver rullet ud kl. 7.30 lørdag morgen, og banen er færdiglagt kl. 12 søndag  

 Der skal bruges 475 ruller med græs der er 15 m lange, 120 cm brede og 4 cm tykke, 18 m² pr. rulle 

 Parkens græsareal er 109,5 x 75,5 m = 8268 m² 

 Rullegræsset bliver rullet ud i 63 baner side om side for at dække banen 

 15 mand arbejder i Parken med at lægge rullegræsset. Hver rulle vejer 11-1200 kg 

 Rullegræsset er en ProTurf Plus fra DLF, der består af 70 pct. engrapgræs og 30 pct. alm. rajgræs inkl. 4turf rajgræs.  
Denne type rullegræs er en eliteløsning til sport med stor slidstyrke og genvækstevne 
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