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Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

 
Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 27. januar 2021 
 

 

Møtenummer: 1/2021 
Dato:   27. januar  
Kl:   18:30 – 21:30 
Sted:   Toftebanen, klubbhuset 
Til stede: Øyvind Heen Nilsen, Christian P. Norling, Knut Henrik Bløtekjær, 

Kolbjørn Johansen, Arve Stamnes 
Forfall: Camilla Lilleby, Reidar Evensen, Jon Atle Georgsen  
 
Saksliste 
 

Orienteringssaker:  
- What’s On – runden rundt bordet 
- Økonomisk status 
- Aktive Lokalsamfunn 
- Pureplay nærmiljøanlegg 
- Pump-Track 
 
Vedtakssaker:  
- 01.21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
- 02.21 Årsmøte 2021 
- 31.20 Innhenting av sponsormidler - retningslinjer  
- 32.20 Dugnadsdeltagelse 
 
Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene: 
- Status og aksjoner 
 
Eventuelt 
- Medlems- og faktureringsløsning 
- Satser for medlemskontingent 
- Utestående aktivitetsgebyr og medlemskontingenter 
 
Møteplan styret 
Neste møte: onsdag xx. februar 
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Orienteringssaker 
 
What’s On (1 min pr pers) 

- Øyvind:   
o Håndballen er i gang igjen. Alle laga har starta opp treninger.  
o Adidas avtalen er forlenget til 31/12-2022. Litt forandringer på 

treningsdressene i 2021, rød overdel og sort bukse. 
o Mottatt kr. 24.000, - i kickback fra Sport1 Røyken 
o Vi må holde tritt med når lagledere/trenere slutter sett i forhold til 

nøkkelutleie for hallen 
o Plan for kampoppstart i februar foreløpig ikke endret, blir muligens utsatt 

- Christian:   
o Informerte om utestående beløp aktivitetsgebyr og medlemskontingenter. Se 

videre under eventuelt. 
- Knut:     

o Planen er at syklinga starter opp igjen i april.  
o Litt dårligere kapasitet for å lede treninger i 2021 

- Kolbjørn:  
o Ingen aktivitet i badminton og innebandy grunnet Covid-19 smittevernregler. 
o Inngått avtale med kommunen om jevnlig brøyting og vanning av 

skøytebanen på Fremad banen. Fungerer bra! 
Økonomisk status – se appendiks 1  

- Et signifikant overskudd sett i forhold til budsjett. Vi må utarbeide en 
redegjørelse/forklaring på dette sett i lys av mottatt koronatilskudd. En stor del 
er tilskuddsmidler øremerket spesifikke tiltak som f.eks. aktive lokalsamfunn, 
presentasjonsskjerm, utstyr til håndball, etc... Noe er utsatte kostnader som følge 
av fritak for avdrag på lån i en periode. Ref. eget punkt i aksjonslista. 

Aktive Lokalsamfunn 
- Status ved styremøte 26. august 

o Tofte Fremad IF har signert en intensjonsavtale med Tofte Ungdomsskole og Tofte Skole. 
Samarbeidet starter 22. september kl. 18.00 med innledende workshop sammen med AIR. 

o Hensikten er å tilrettelegge aktivitetstilbud for elever på Tofte. Vi vil fange opp barn og 
ungdommer som opplever sosialt utenforskap og som står i fare for å havne i marginaliserte 
miljøer. Videre også inkludere inaktive. 

o På bakgrunn av søknad har Asker idrettsråd gleden av å tildele Tofte Fremad IF totalt kr 
90.000 etter følgende fordeling:   

▪ Aktive Lokalsamfunn 1: kr 60.000 som bidrag til oppstart for samarbeid mellom 
skole og idrettslag. Operativ oppstart for aktivitet antas å være 1. januar 2021.  

▪ Aktive Lokalsamfunn 2: kr 30.000 som bidrag til ukentlig gjennomføring av Åpen 
hall/Fun Friday/Aktivt anlegg gjennom skoleåret 2020/21. 

- Ny status ved styremøte 27. oktober 
o To workshops er avholdt. Neste workshop på Tofte klubbhus onsdag 4. november. Deltakere: 

AIR, rektorene ved Tofte Skole og Tofte Ungdomsskole og Kolbjørn, Christian og Arve fra 
Tofte Fremad IF. 

o Rektor ved Tofte Ungdomsskole er med på å iverksette aktivitetslederkurs Aktiv 365 for 9. 
klassinger på kort sikt. Planen er å søke å rekruttere 5 – 10 elever. Dette er analogt med 
vedtakssak 33.20 i forrige styremøte der vedtak ble utsatt for nærmere behandling.  

o Om rekrutteringa går i orden, vil Tofte Fremad IF tilby praksis for utdannede aktivitetsledere 
gjennom Åpen Hall ordning. Klubben inngår arbeidsavtaler og lønner ungdommer med 
gjennomført kurs. Kommunen har vedtatt midler som skal dekke kostnader til avlønning av 
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ungdom som deltar i organisering/ gjennomføring av «Åpen Idrettshall» på Tofte. Dette 
beløper seg til kr 30.000, pr år. 

o Skolene kan hver seg søke om kr. 35.000,- fra kommunen til dette tiltaket. Det er en 
foreløpig ide og lønne en egen stilling. Innhold og arbeidsoppgaver, ansvarsområde er under 
vurdering. En kandidat er foreslått.     

- Ny status ved styremøte 27. januar 
o Workshop gjennomført 4. november. Rektorene, Gry fra AIR, 

prosesskonsulent Jorun Ruud, Morten Håland fra Asker kommune, Kolbjørn & 
Arve 

o Arbeidsmøte i november. Rektorene og Arve 

o  
o Aktiv365 kurs gjennomført med 14 stk 9. klassinger 
o Mottatt tilskudd for avlønning aktivitetsledere kr. 30.000, - 
o Oppstart lagt på hold pga rødt smittevernnivå 
o Videopresentasjon for samlingen «Sammen om barna» laget på Asker 

Kulturhus med rektorene og Arve 22. januar 
o «Sammen om barna» - workshop 25. januar 
o Samtaler med Sætre Idrettsforening. Mange tips og råd. 
o Neste arbeidsmøte mellom rektorer og Tofte Fremad IF 28. januar. 

- Pureplay nærmiljøanlegg 
o Mottok følgende mail 3. november 

 
Hei. Dette er en fellesmail sendt ut til klubber i Sørøst Bandyregion. 
 
Norges Bandyforbund har fått tildelt midler fra DNB stiftelsen som er øremerket 

nærmiljøanlegg på Østlandet. I den forbindelse ønsker vi å fordele baner rundt på Østlandet 

og har en «ledig» bane. Hvis dette er interessant for klubben deres er det fint om dere tar 

kontakt med meg så kan jeg forklare litt mer om videre fremdrift.  

   Her er litt mer info om Pureplay nærmiljøanlegg: 

Pureplay AS har satt sammen markedets beste løsning for utendørs bane / nærmiljøanlegg 

beregnet for innebandy. Denne kombinasjonen er blitt den mest solgte løsningen i Sverige på 

grunn av fleksibilitet og best kvalitet. Se vedlagt informasjon. Det er 15 års garanti på gulvet 
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og 1 M2 tåler en trykkbelastning på 700 tonn! Gulvet er selvdrenerende og tørker fort og kan 

stå ute hele året. Det kan sprøytes is over gulvet på vinteren.  

Banene er på 10*20 meter og er uten tvil det mest holdbare nærmiljøanlegget. Det ble 

montert 14 baner i Varberg (Sverige) på starten av 2000 tallet og alle banene står fortsatt.  

Vantet er et forsterket innebandyvant med kraftigere fronter og en kraftigere helsveiset 

aluminium ramme. Vantet blir boltet fast i underlaget med 25 cm lange jordskruer og nytt av 

året er et gulv og frontene på vantet er produsert av resirkulert plast. 

Det anbefales å legge gulvet på asfalt. Vi anbefaler 4-8 mm asfalt og med ca. 1 % helning fra 

langside til langside. 

Se linken for å se en film vi lagde når vi monterte anleggene i 

Stavanger: https://www.facebook.com/pureplay.no/videos/936463300190922/ 

   Det vi trenger for å få effektivisert bestillingen er: 

1. Bekreftelse på at klubb eller kommunen stiller med en egenandel på 50.000,- inkl. mva. 
Resten av summen blir dekket av DNB stiftelsen og anleggets verdi er på 300.000 – 500.000,-. 
Pakken inkluderer Bergo multisportgulv, Swerink outdoorvant, tilpasning, montering og frakt.  

2. Bekreftelse på at klubb/ kommune stiller med en permanent plass til bane med asfalt 
underlag. 

Når dette blir bekreftet blir videre fremdrift at vi fakturerer klubb / kommune kr. 50.000, - i 

starten av januar 2020 og monterer opp anlegget til våren. Her kommer vi tilbake med eksakt 

leveringsdato. 

o Vi svarte ja på tilbudet 6. november. 
o «Vi sender ut både vant + gulv til våren (mai 2021) og da kan det være at dere 

må lagre dette noen uker før vi blir enige om dag for montering. Dette blir 
levert på paller, 1 langpall og 3 vanlige paller.» 

o For mer info, se appendiks 2 
- Pump Track 

o Ref. appendiks 3 
o En forutsetning for spillemiddeltilskudd er 30 års varighet på anlegget. 

Festekontrakten på Fremad banen løper fram til 2045. Ergo er vi i så fall 
avhengige av en forlengelse av festekontrakten med grunneier. 

o Grunneier uttaler at det er i orden. Men han forutsetter en ordning på 
Furukollen hoppanlegget. Dette anlegget er i dag i dårlig forfatning og kan 
potensielt innebære en ulykkesrisiko. Dette må fjernes og festeavtalen kan da 
også termineres og området tilbakeføres til grunneier. Festeavgift for 
klubben vil reduseres tilsvarende. 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpureplay.no%2Fvideos%2F936463300190922%2F&data=04%7C01%7Carve.stamnes%40km.kongsberg.com%7Cf0a626ae3e8a4cf6f84b08d880ec594b%7Ca113bc9e1024489c902e5ac8b5fd41ce%7C0%7C0%7C637401099879316360%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t4gZrFWX96SUq1MoMuoy7XJ4fWyFAmJEZZsLK6E8%2FRk%3D&reserved=0
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Saksbehandling vedtakssaker 

 
01.21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
Forslag til vedtak: 

- Protokollen fra styremøte 27.10.2020 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedtak 
Protokollen fra styremøtet 27.10.2020 godkjennes slik den foreligger 
 
02.21 Årsmøte 2021 

 
Behandling: 
Diskusjon om digital gjennomføring eller ved fysisk oppmøte. Vi ser an reglene når den tid 
kommer og gjennomfører sett i forhold til stående retningslinjer. 
 
Vedtak 
Årsmøte avholdes 10. mars 
 
31.20 Innhenting av sponsormidler – retningslinjer (overført fra forrige styremøte) 
 
Sponsormidler til lag/klubb 
 
Behandling: 
Overført fra forrige styremøte. Christian og Arve har ikke ferdigstilt sin behandling og er ikke 
klare for å komme med forslag til retningslinjer. Christian og Arve fortsetter prosessen og 
presenterer sine forslag så snart som mulig. 
 
32.20 Dugnadsdeltagelse (overført fra forrige styremøte) 
  
Vi sliter med å få deltagere på dugnadene våre. Hva kan vi gjøre for å løse dette? 
 
Behandling 
Siste tids praksis med å sette ut dugnadsjobber fungerer ganske greit. Det er en god løsning 
som vi fortsetter med. Dette fungerer i første rekke for Toftebanen. På Fremad banen må vi 
naturlig tenke annerledes. Der er det i første rekke lysløypa som er aktuell for dugnad. I så 
måte er det noen engasjerte ildsjeler ref. FB gruppa for lysløypa som vi ønsker å trekke på. 
 
Dette punktet var satt opp som en vedtakssak. Ser ikke behov for det. Vi prøver ut videre 
som konkludert under behandlingen.  
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Årshjul og aksjonsliste 

 

Desember • Skøytedag 

• Hurum cup 

• Budsjett neste år 

• lage invitasjon Hurum cup 
• Slå på varmekabel til kum på 

Fremad 
• Julehilsen og Blomst til trenere, 

styret  og bidragsytere 

Januar • Årsmøte  
• Medlemskontigent/aktgebyr 
• Rødseterpytten 

• Påmelding lag fotball 
• Hurum cup  
• Skøytedag 

• Sette igang valgkomité  
• Sørge for brøyting fremad 

• Løypekjøring fremad  

Februar • Fotballsesongen 

• Vårdugnader 
• Kioskansvarlig fotball 

• Påmelding lag 

• Drakter? 

• Hurum cup 

• Skøytedag 

• Oppfølging banemannskap 

 

Behandling: 

Kioskansvarlig fotball   - Mona til «evig tid» 

Skøytedag og Hurum cup - I øyeblikket ikke mulig å arrangere av hensyn til begrensningene  

gitt av Korona smittevern reglene. Men om det åpner seg 

mulighet gjennomfører vi på kort varsel, dog noe redusert for 

Hurum cupen sin del, trolig i form av en enkelt dag- eller to 

dagers/kvelds arrangement  

 

Item Responsible Status Date Actions/Items Avsluttes? 

20.10 Alexander Ny 29.04 

 

27.05 

17.06 

 

 

 

26.08 

27.10 

Oversikt vedlikeholds- og oppgraderingsoppgaver på 

anlegga våre med estimerte kostnader 

I gang. Gj.gang utført på Tofte stadion. 

Vedlikeholdsplan for Skogveien 10 presentert inkludert 

prioriteringer og estimerte kostnader. Ref appendiks 2. 

Lokalisert på Google disk. Meldes inn mot 

kommuneplan anlegg. Trenger tilsvarende for Fremad 

anlegget. 

Ikke behandlet. 

Mangler en anleggsansvarlig som kan dra videre. Arve 

kontakter valgkomiteen. 

 

20.14 Øyvind Ny 27.05 

 

17.06 

26.08 

27.10 

 

27.01 

I gang med å sikre nye politiattester. Dommere skal  

også ha attest. 

Ongoing. 

Ongoing. 

Ongoing. 

Ongoing. Fleste i boks nå 

Voksenvakter samt aktivitetsledere for Åpen Hall  

ordning skal også ha politiattest. Arve kommer med  

navn og fødselsnummer. 
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20.17 Christian Ny 26.08 Få i gang 1. klasse fotball  

20.20 Arve Ny 26.08 Respondere på henvendelse om granulat tiltak til NFF  

20.21 Arve Ny 26.08 

 

27.01 

Inkludere elevrådet på skolene for ønsker om  

aktivitetstilbud 

Utført. Innspill mottatt fra elevråd ved begge skolene 

 

 

X 

20.22 Arve Ny 26.08 

 

27.10 

27.01 

Søke tilskudd via Sparebankstiftelsen 

3v3 fotballbane og videokamera  

Utført, avslag, søke på nytt ved neste runde. 

Søkt og fått avslag også i 2. runde 

 

 

 

20.25  Ny 26.08 Bestille granulatfangere for kum + duk  

20.26 Christian Ny 26.08 Brøyteplan i samråd med brøytemannskap  

20.27  Ny 27.10 Hvordan rekruttere flere spillere til A-laget  

20.28 Christian Ny 27.10 Pristilbud og bestille fiksing lys skøytebanen,  

skileikanlegg og Toftebanen samt sikringsskapet  

Fremad banen (ref. tilsynsrapport) 

 

20.29 Øyvind/Arve Ny 27.10 Hjemmesida oppleves ustabil og lite redigerings- og  

vedlikeholdsvennlig. Øyvind og Arve sjekker  

alternative løsninger 

 

20.30 Arve Ny 27.10 Bestille Internet til Tofte klubbhus (GET)  

20.31 Arve Ny 27.10 

 

27.01 

Vi vil ha kurs i HLR med dokker og hjertestarter for  

trener og lagleder som et minimum 

Brannvesenet har ikke mulighet. Forespørsel stilet til  

ambulansetjenesten 

 

21.01 Arve Ny 27.01 Hanke inn hallnøkkel fra trener som har sluttet  

21.02 Arve Ny 27.01 Meddele valgkomiteen at vi trenger styremedlem  

med kompetanse for å kunne ivareta/følge opp  

anlegget på Fremad banen 

 

21.03 Kolbjørn Ny 27.01 Redegjørelse for avvik i årsregnskapet sett i forhold til  

årsbudsjettet og krisetilskudd må utarbeides som  

vedlegg til årsmøtet. 

 

21.04  Ny 27.01 Fjerne hoppanlegget i Furukollen  
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Eventuelt 

Medlems- og faktureringsløsning 
 
Dagens løsning (Klubbadmin) fungerer og har fungert særdeles dårlig over tid. Fakturaer 
kommer ikke gjennom til mottakere og service og oppfølging fra leverandøren er slett. Dette 
skaper unødig mye merarbeid og forsinkelser i faktureringsprosessen. Øyvind og Christian 
har vurdert ulike alternativer og innstiller på Rubic som framtidig løsning. Rubics løsning ble 
presentert. 
 
Vedtak: Styret gir Øyvind og Christian mandat til å terminere dagens løsning og inngå avtale 
med Rubic for implementering av deres løsning snarest mulig. 
 
Satser for medlemskontingent 
 
Kontingent for familiemedlemsskap er vanskelig og tidkrevende å administrere. Det er ønske 
om å fravike denne og heller justere medlemskontingent barn og voksne slik at vi ender opp 
på tilnærmet samme nivå for en familie og medlemsmassen totalt sett. 
 
Behandling: 
Det ble diskutert ulike satser. To alternativer ble foreslått: 
 
Alternativ 1: 
Voksen:  Reduksjon fra kr. 250,- til kr. 150,- 
Barn:   Reduksjon fra kr. 150,- til kr. 100,- 
 
Alternativ 2: 
Voksen:  Reduksjon fra kr. 250,- til kr. 200,- 
Barn:   Reduksjon fra kr. 150,- til kr. 50,- 
 
Eksempler fra andre klubber presentert som følger: 
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Fastsetting av medlemskontingent er vedtak som settes i årsmøte 
 
Vedtak: 
Forslag til satser med tilhørende argumentasjon fremlegges til neste styremøte. 
 
Utestående aktivitetsgebyr og medlemskontingenter 
 
Christian redegjorde for utestående beløp på aktivitetsgebyr og medlemskontingenter. 
 
Behandling: 
Utestående beløp er av betydelig størrelse. Sett i forhold til budsjett er ikke avviket stort. 
Ytterligere purrerunder vil forsinke prosessen med oppstart av fakturering av vårtermin 
2021. Det har vært et sterkt redusert aktivitetstilbud i 2020 totalt sett. Faktureringssystemet 
er ineffektivt og ikke fullt ut til å stole på. En ytterligere forlengelse av prosessen for 2020 vil 
redusere inntektene for 2021. 
 
Vedtak: 
Vi avslutter purring for 2020, bestiller nytt faktureringssystem og forbereder prosessen for 
gebyrer og kontingenter for 2021 i rett tid.  
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Appendiks 1 

 
 

Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering – Positivitet 
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Appendiks 2 

 
 

Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 

 
 

 
 

La oss ta vare på klubben din! Dette er vårt slogan og noe vi tilstreber å være best på. Vår erfaring og 
kunnskap skal komme klubbene og idrettslag til rette. Vi brenner for dette og skal alltid være best på 
kunnskap, service og levering. La oss håndtere at idrettsutøveren har rett utstyr.  
 
Pureplay jobber med import og salg av sportsutstyr, med fokus på håndball, innebandy, volleyball, 
turn, friidrett, ishockey, fotball, basketball og nærmiljøanlegg. Det skal være enkelt å handel av oss 
og servicen er 100% - alltid!  
 
Pureplay er en aktør som ønsker å bidra til å fremme norsk idrett. Ikke bare gjennom salg av utstyr, 
men gjennom kunnskap og ideer som er et løft for norsk idrett.  
 
Siden vi startet opp vårt virke med Pureplay har vi rukket å signere avtaler med klubber rundt om i 
hele Norge og ikke minst har vi skrevet en langtidskontrakt med Norges Bandyforbund. Dette er 
garantier for at vi er en seriøs aktør som vil det beste for norsk idrett.  
 
Vi holder til i Oslo, men reiser rundt i hele Norge for å stille på handledager og klubbkvelder. I tillegg 
til at vi reiser rundt har vi inngått avtaler med lokale selgere som skal hjelpe oss med service og 
oppfølging av lokale klubber.  
 
Pureplay samarbeider i dag med flere selskaper: Salming, Select, Swerink og Bergo.  
 
Selskapet eies og driftes av Tommy Skjønsholt og Jan Magnar Ingebrigtsli, som begge har solid 
bakgrunn fra diverse verv innenfor norsk idrett. Begge har spilt i eliteserien og på landslaget, vi har 
trent lag på høyt nasjonalt nivå, har hatt verv i klubber og Jan Magnar har i tillegg vært Norges beste 
innebandydommer. Dette sikrer klubben at de får den beste kunnskapen og veiledningen på 
klubbkvelder, events, stands og handledager. 
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Kort info Pureplay nærmiljøanlegg Pureplay utendørsbaner komplett med Swerink Outdoor vant og 
Bergo Multisport gulv. Vantet er 50 cm høyt og kommer med helsveiset aluminiumsramme og en 
front med 8 mm ishockeyplast som gir den beste kvaliteten. Størrelsen er 10 x 20 meter og gulvet er 
12 x 22 meter. Nedenfor kan dere se bilder av monterte anlegg i Norge:  
 
Stavanger 

 
Jørpeland 
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Bogafjell 

 
 
Kvalitetssikring  
Våre produkter er godkjent og anbefalt av Norges Håndballforbund (NHF), Norges Bandyforbund 
(NBF), Internasjonale Innebandyforbundet(IFF) og Svenske Innebandyforbundet(SSL).  
 
Vi bruker kun norsk registrerte selskaper til installasjon og alle installatører virksomheter oppfyller 
norske krav til lønns- og arbeidsvilkår.  
 
Swerink vant og Bergo gulv lages med resirkulert plast.  
 
TILBUD LEVERING AV BERGO MULTISPORTSUNDERLAG TIL NÆRMILJØANLEGG:  
Viser til forespørsel og sender tilbud på arbeid og materiell for bygging av et multisportsgulv på 
ferdig justert asfalt, betong eller grus underlag, med Bergo Multisportsunderlag.  
 
1 Levering og montering av Bergo Multisportsunderlag syntetisk dekke:  
Produkttype:   Syntetisk gulv i modulær Polypropolene plast  
Banestørrelse:   På forespørsel  
Linjer:    Kr 5 000,- pr idrett  
Farger:    Valgfritt (fargekombinasjoner mulig)  
ITF klassifisering:  Rask  
Underlag:   Betong/Asfalt/Grus (med duk under)  
Tykkelsedekke:   1,58 cm  
Platestørrelse:   30,5 x 30,5cm  
Garanti:   15 års garanti, leveres fraktfritt i Norge.  
 
Bruksområde for Bergo Multisportsunderlag:  
Bergo er et selvdrenerende multisportsgulv som brukes til innebandy, basketball, fotball, 
padeltennis, håndball, streethockey, tennis, volleyball og badminton.  
 
Dette gulvet er veldig solid og kan stå ute i all slags vær. På vinterstid tåler Bergo 
multisportsunderlag at det sprøytes is på gulvet. Derfor anbefaler Pureplay Bergo 
multisportsunderlag som et gulv til nærmiljøanlegg, da dette kan brukes under alle årstider i Norge. 
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Fordeler med Bergo Multisportsgulv:  
• Enkelt å legge, uten spiker, skruer eller lim.  
• Mobilt og flyttbart gulv.  
• Tilpasser seg underlaget, behøver ikke perfekt overflate.  
• Passer alle temperaturer og klima, både inne og ute.  
• Selvdrenerende og ventilerende allværs bane, som gjøre at gulvet tørker fort etter regn.  
• Ergonomisk og lyddempende, tåler høy punktbelastning og gir optimal sprett over hele banen.  
• Vedlikeholdsfri og ekstremt holdbart gulv.  
• Tilgjengelig i ti ulike farge kombinasjoner.  
• Produsert i 100% miljøvennlig og fornybar PP-kompositt.  
• Miljøvennlig. Dette gulvet avgir ikke gummigranulat som andre støpte gulv.  
• 15 års garanti  
 
Forutsetninger for tilbudet:  
Vi forutsetter at grus/asfalt/betongdekket erlagt med planhetskrav 5 mm på 3 meter retteskinne.   
Asfalten skal legges med ensidig fall på 1% fra langside til langside. Vi forutsetter også tilgang til vann 
og avløp for rengjøring av redskap, samt containere ti lå kaste restemballasje i. Vi forutsetter også at 
det er adkomst for transport til banekant ved levering av banedekke. Vi anbefaler at Bergo legges 
inn til en skjært, bein kant–asfalt, betong, tre el. Pris forutsetter av best  
 
Produktbeskrivelse:  
Bergos patenterte Multisportsunderlag design tilbyr høy spillekomfort og sikkerhet. Testing av dekke 
viser at ingen sammenlignbare produkter gir bedre testresultater på friksjon eller støtdempning. 
Dekket er godkjent for bruk i konkurranser fra flere ulike internasjonale idrettsorganisasjoner. Bergo 
er et svært vedlikeholdsvennlig idrettsdekke med 15års garanti.  
 
Arbeidsbeskrivelse:  
Bergo platene monteres enkelt sammen med et klikk system. Dette samt påmaling av linjer utføres 
av vår montør. Maling av linjer krever opphold og min. 10 varmegrader!  
 
Service og vedlikehold:  
Pureplay har tilgang til montører, samt et landsdekkende nett av samarbeidspartnere, som utfører 
både montering av anleggene, samt også videre service og vedlikehold. Våre montører har 
nødvendig kompetanse og erfaring for montering av våre anlegg, og har også kompetanse for 
eventuell andre arbeider i forbindelse med bygging av slike anlegg.  
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Bygging av Pureplay nærmiljøanlegg: 

 
Swerink Outdoor vant  
Dette er en høykvalitets rink som er produsert for utendørsbruk og kommer med forsterket front og 
aluminiumsramme med beskyttelseslist på toppen. Frontene er produsert med resirkulert plast med 
hvit UV-bestandig HOPE. Vantet festes i underlaget med stabile støtter som kan justeres etter 
bevegelser i underlaget. Outdoor vantet blir levert med to traller med svingbare hjul. Kombinasjonen 
Swerink Outdoor vant og Bergo Multisport gulv har blitt en av de mest solgte løsningene i Sverige på 
grunn av kvalitet og holdbarhet. Vantet passer til innebandy, fotball, jr. ishockey 
 
Kontakt oss på: 
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Appendiks 3 

 
 

Våre verdier: Glede – Respekt – Inkludering - Positivitet 
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