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Anlæggelse af Mini Multi Arena
At opnå Dragør Kommunes godkendelse af etablering af Mini Multi Arena
på børneinstitutionen ”Hollænderhusets” græsområde.

1. Ansøgningens andragende
Dragør Boldklub har mulighed for at få reklamefinansieret en ca. 8 x 24 meter Mini Multi
Arena (arena) som planlægges anlagt på ”Hollænderhusets” græsområdet op mod
grusstien som fører ind til Dragør Boldklub klubhus fra Lundestien. Baneområdet er tænkt
som supplement til Dragør Boldklubs nuværende vinterbaner som tilbud for helårstræning
for klubbens yngste medlemsårgange i umiddelbar nærhed af klubhuset. Leverandøren af
arenaen forventes at blive firmaet INDU A/S der gennem en årrække har forestået
anlæggelse af legepladser og arenaer over alt i landet, herunder også en legeplads i
Dragør.
2. Baggrund for ansøgningen
Klubbens mulighed for at udbyde banefaciliteter for vintertræning omfatter i dag en belyst
11-mands og 8-mandskunstgræsbane samt en ligeledes belyst 11-mandsgrusbane.
Specielt de to kunstgræsbaner er hårdt belastet af vintertræning og kampe for ungdomsog seniorafdelingen og der er yderst begrænset banetid til de ældste børnehold og slet
ikke banetider for de yngste årgange. Grusbanen benyttes stadig for de ældste
seniorspillere med på kort sigt vil grusbanen, efter det for klubben oplyste, blive inddraget
som del af byggepladsen i forbindelse med anlæggelse af kommunens nye svømmehal.
Placeringen af kunstbaneanlægget langt fra klubhuset gør herudover dette anlæg mindre
egnet som fodboldanlæg for klubbens yngste medlemmer som oftest følges af forældre,
der ligesom børnene, har behov for periodisk at kunne varme sig i klubhuset.
Klubbens ledelse har haft et indledende møde med Dragør kommunes forvaltning og
ledelsen af børneinstitutionen 13. april 2016 hvor der fra alle sider blev tilkendegivet positiv
holdning til projektet der vil komme såvel børneinstitutionens som klubbens medlemmer til
gode. Det forudses at arenaen vil blive benyttet af mange af institutionens børn i
dagtimerne og de yngste af klubbens medlemmer i den sene eftermiddag og i weekender.
På denne baggrund blev Dragør Boldklub opfordret til at fremsende denne formelle
ansøgning til kommunen
3. Tekniske forhold
Dimension
Der planlægges anlagt en arena med dimension 8x24 meter omkredset af en lav boldvæg
(bande).
Boldvæggen (banden)
Arenaen opbygges med en meget kraftig boldvæg (bande) som omkranser hele banen.
Væggen er udført af et kunststofmateriale, som er modstandsdygtigt overfor vejr, vind,
syre og kemikalier og har en meget lang levetid – 20 år plus. Boldvæggen er 20 cm tyk og
70 cm høj. Den er sammensat af delelementer. Hvor hvert element er ca. 30 cm bred.
Hvert af disse elementer fyldes med støj- og støddæmpende materiale. Elementerne
forbindes og afsluttes med et vandretliggende topskinne af aluminiums plade.
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Arenaen vil i hver ende blive forsynes med mål og på hver side af målene vil der blive
opbygget en forhøjet boldvæg (bande) i dimension H160xB125 cm.
Underlag
Arenaens underlag får i bunden to drænledninger i hele banens længde for sikring af
optimal afvanding. Drænrørene samles og klargøres for mulig tilslutning til faskine eller
alternativt kommunens overflade ledningsnet.
Oven på det udlagte dræn funderes arenaen af stabiliseringsmateriale og herpå udlægges
et passende lag filtergrus for optimal planering til afledning af vand. Underlaget afsluttes
med et toplag af stenmel, som kan tjene som underlag for diverse boldspil. Når arenaen er
færdigetableret vil baneunderlaget være hæver 25 cm i forhold til det omliggende områdes
niveau.
For at undgå at banens stenmels toplag benyttes af børneinstitutionens yngste som
”sandkasse” og ligeledes for at begrænse arbejdet med afretning af toplaget når det
betrædes af børn med fodboldstøvler, er det planen på sigt – når der er opnået
finansiering – at beklæde toplaget med kunstgræs. Kunstgræsbelægning kan placeres
direkte oven på stenmelet. Kunstgræsbelægning er ikke en del af den reklamefinansierede
leverancen fra INDU.
Dragør Boldklub vil i særskilt andragende til kommunen ansøge om tilskud til indkøb af
kunstgræsbelægningen.
Mål
I begge ender af arenaen monteres mål som udføres i fuldgalvaniserede stål med
dimension B240xH160 meter.
Jordarbejder
Anlæggelse af miniarenaen forestås af INDU som har alle jordarbejder indeholdt i sin
entreprise bortset fra arbejdet med bortskaffelse af jordvolden mellem Hollænderhuset og
klubben. Dragør Boldklub vil i særskilt andragende til kommunen anmode om kommunens
assistance med fjernelse af jordvolden og flytning af trådhegnet i skellet mellem
”Hollænderhuset” og grusstien til Dragør Boldklub klubhus.
4. Økonomiske forhold
Anlægsprisen for arenaen fuld anlagt inklusive alt entreprenørarbejde men eksklusive
fjernelse af jordvold ved klubhuset og eksklusiv flytning og hegn og eksklusiv belægning
med ekstra kunstgræsbelægning beløber sig til 250.000 kr.
Dragør Boldklub har fået INDU tilsagn om at anlæggelsen af Mini Multi Arenaen kan
gennemføres efter firmaets særlige Sponsor koncept som indebærer at Dragør Boldklub
indgår en såkaldt ”reklamefinansieret serviceaftale”, efter hvilke klubben betaler et
månedligt beløb på 3000 kr. over 7 år i hvilken periode INDU dækker behovet for løbende
reparationer og vedligeholdelse er omkostningsfrit for klubben.
Finansieringen indebærer at der på boldvæggen (banden) periodevis vil kunne være
placeret reklamestreamers svarende til de der er opsat ved 11- mands bane som
anvendes som opvisningsbanen. Reklamestreamerne vil alene være synlige fra grusstien
som forbinder Lundestien og klubhuset.
Den månedlige betaling til INDU er indarbejdet i klubbens udgiftsbudget som balanceres
gennem indtægterne fra klubbens ordinære kontingent- og tilskudsindtægter.
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Den månedlige udgift vil således ikke belaste hverken Dragør Kommunens eller
Børneinstitutionens driftsøkonomi.
5. Tidsplan.
Dragør Boldklub planlægger at indgå aftale med INDU i august 2016 med henblik på at
arenaen kan være klar til ibrugtagning 15. oktober 2016.
6. Ansøgning
Dragør Boldklub ansøger herved om Dragør Kommunes godkendelse for klubbens
anlæggelse af den beskrevne 8x24 meter arena på Børneinstitutionen ”Hollænderhusets”
græsområde op mod stien der forbinder Lundestien og klubbens klubhus. Anlæggelsen
planlægges at ske gennem en entrepriseaftale indgået mellem Dragør Boldklub og firmaet
INDU A/S - Ravmarken 30, 9970 Strandby og finansieret af Dragør Boldklub.
7. Afslutning
Dragør Boldklub har gennemført drøftelser med INDU men der udestår fastlæggelse af en
række detaljer omkring jordarbejde og herunder drænforhold. Det er Dragør Boldklub
ønske at Dragør Kommune Tekniske forvaltning gives mulighed for at deltage i de
afsluttende drøftelser med INDUs entreprenør.
Dragør Boldklub kontakt omkring entreprisen er: Kent Jensen, telefon: 28194716,
mail:kent@jbtomrerfirma.dk
Dragør Boldklub anmoder om kommunens velvillige behandling af den nærværende
ansøgning om tilladelse til anlæggelse af en 8x24 meter Mini Multi Arena som klubben
ønsker at stille til rådighed for klubbens og Børneinstitutionen Hollænderhusets børn.
Med venlig hilsen
Sign:
Tina Vexø
Dragør Boldklub
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