Til vore hoved-produkt-leverandører:
•
•
•
•
•
•

Nordisk Kunstgræs Import, Hedagervej 90, 5270 Odense N (NKI)
Morud Idrætsforening
Idrætsvej 7
BM Bogense A/S, Huggetvej 71, 5400 Bogense (underleverandør til NKI)
5462 Morud
Morud VVS og EL ApS, Åbakkevej 5, 5462 Morud
Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen (underleverandør til Morud VVS og EL)
Moosdorf Hegn A/S, Olievej 5, 9220 Aalborg Øst
UNO A/S, Lerbækvej 8, 2680 Solrød Strand (tidl. Samsoc A/S)

Anbefalinger vedr. etablering af Fyns flotteste kunstgræsbane i Morud:
Vi har i Morud Idrætsforening fået etableret Fyns flotteste kunstgræsbane i løbet af 2013. En sådant
fuldført og professionelt udført arbejde kræver penge, grundig planlægning, de bedste leverandører og
masser af dygtig frivillig arbejdskraft før, under og efter processen.
Vi har arbejdet processen igennem efter følgende skitserede 4-fase forløb:
(I dag) 13.01.2014

04.06.2012 (DBU midler)

(indvielse) 14.09.2013

06.03.2013 (bevilling fra Nordfyns Kommune)

07.06.2013 (Første spadestik)

Allerede fra selve bevillingsfasen tog vi kontakt til NKI for at blive orienteret om, hvad det vil sige at
udfærdige et komplet kunstgræsanlæg, hvilke tekniske muligheder vi havde, hvilke fysiske udfordringer vil
ville møde og ikke mindst hvilke økonomiske rammer vi kunne forvente. Selvom NKI fra starten vidste, at de
ville blive ligestillet/udfordret i projekteringsfasen med Unisport Scandinavia ApS, SportsTurf A/S og
Wellness Group A/S om at blive hovedleverandør til projektet, så har NKI på intet tidspunkt været tøvende
og henholdende med objektive information, konstruktiv rådgivning og for den sags skyld selvkritik.
NKI blev enstemmigt valgt som hovedleverandør af et 7 mands stærkt projektudvalg, der alle havde
deltaget i alle fire kunstgræsleverandørmøder, hvorfra hver udvalgsperson tildelte individuelle scorer til
leverandørerne for:
• tilbuddets indhold, udformning og klarhed
• tekniske løsninger på græstæppe, dræn og underlag
• selve prisen
• den fremlagte tidsplan
• de fremsatte garantier
• medvirken i den efterfølgende indkøring og vedligehold
• tidligere referencer og ikke mindst den personlige tillid og udstråling.
NKI har hermed også kvitteret med 100 % gennemførelse af alt, hvad der er blevet aftalt fra første
spadestik den 7. juni 2013 til første træningsaften mandag den 12. august 2013. Et professionelt forløb,
hvor alle udfordringer med jordbund, kommunale dræn- og afløbsbevillinger og koordinering med øvrige
leverandører og frivillige arbejdskraft blev koordineret for fornemmeste vis.
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BM Bogense har været NKI’s underleverandør af alt jordbundsarbejde, hvilket også
været udført og koordineret med smidighed og dygtighed.

Morud Idrætsforening
Idrætsvej 7
5462 Morud

Vi kan henover efteråret 2013 med tydelighed konstatere at kombinationen af
• Græstæppe (SoccerPro Max S 50) – FIFA kvalitet – 10.500 m²
• 6% faldhøjde fra center af banen og ud mod langsiderne med tætte faskiner
• Installering af underliggende drænplade
kan modstå både vedvarende kraftig regn og de kraftigste tordenbyger uden, at det giver antydning af vand
på banen eller anledning til spilforstyrrelser. Et helt igennem anbefalelsesværdigt system.

Morud VVS og EL har i tæt samarbejde med sin underleverandør Solar Danmark A/S fået
beregnet, leveret og med frivilligt arbejde fået monteret et helt enestående lysanlæg bestående af 6 stk.
galvaniserede koniske master af hver 18 meter. Anlægget kan sættes til træningsbelysning på hhv. 11mandsbanen og vore 2 stk. 5-mands- / 4 stk. 3-mandsbaner, samt køre et yderligere niveau op, hvis der skal
spilles kamp. Et helt igennem professionelt, energibesparende og miljøbegrænsende (minimale gener for
omgivende bebyggelse) lysanlæg, der vil have en levetid på mange, mange år.
Da vort nye kunstgræsanlæg er tiltænkt som både træningsanlæg og som klubbens hovedopvisningsbane,
så var det nødvendigt for os, at få skabt et omkransende stadionhegn med mulighed for annoncering fra
vore mange aktive sponsorer. Dette hegn er blevet leveret og opsat af Moosdorf Hegn, der i den grad har
leveret et enestående produkt, som vil komme til at danne en smuk ramme omkring vort nye stadion i
mange ud i fremtiden.
Selve vore udskiftningsbokse og alle vore mål er blevet leveret af SAMSOC A/S, der i dag hedder UNO A/S.
De har både været til rådighed med vejledning, montagehjælp og efterfølgende service- og
besigtigelsesbesøg. Ligeledes en yderst anbefalelsesværdig leverandør af udskiftningsbokse og letvægtsmål
(3-, 5-, 7- og 11-mands) med eller uden hjul – alt i fuldsvejst aluminium. Gennemført design og funktion.
Ligeledes stor tak til Nordfyns Kommune for deres økonomiske og gode samarbejde gennem hele
processen. Nordfyns Kommune har her vist sig som en kommune, der lytter til borgerne, kan se behovet og
ikke mindst får gjort noget ved det. Ligeledes en tak til DBU for deres rådgivning og økonomiske tilskud.
Vi står alle i klubben bag ovenstående anbefalinger, og bliver desuden udelukkende mødt med stor
tilfredshed blandt alle vores gæstende spillere og trænere. Så til jer, der måtte læse disse anbefaling er der
kun tilbage at sige… Venligst besøg vort nye stadion og ved selvsyn vurdér kvaliteten og helheden.

Morud, 13.01.2014
På kunstgræsudvalgets* vegne

Lars Duus Madsen

* Thomas Brooksby, Jakob Dons, Nico Deconinck, Leif Mortensen, Chresten Clemmensen, Gitte Clemmensen og Lars Duus Madsen
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