Prosjekt: Rehabilitering av tennisbaner i Oppdal
Oppdal Racket Klubb (ORK) ble stiftet 20.01.2020 og registrert i enhetsregisteret 09.07.2020
ORK er en interesseorganisasjon for racketsportentusiaster.
Oppdal Racketklubb skal
• legge til rette for aktiviteter knyttet til racketsport i Oppdal
• fungere som et kontaktnettverk for racketsportentusiaster
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben ønsker å rehabilitere tennisbanene i Oppdal da de er i veldig dårlig forfatning. Se
bilder på siste side. Banene er mye brukt av barn og ungdom i Oppdal. Dette er et gratis
tilbud som alle som ønsker kan benytte seg av. Det overordnede målet er at anlegget
gjennom fysisk aktivitet skal bidra til god helse, sosial utjevning, et trygt lokalsamfunn og et
godt oppvekstmiljø for flest mulig.
Alle skal ha mulighet til å drive fysisk aktivitet, både i regi av idretten og i egenorganisert
aktivitet, til en lavest mulig kostnad.
Banene vil også etter oppgradering være åpen for alle og gratis å benytte.
Klubben plikter gjennom avtalen med kommunen om bruk av grunnen; å holde anlegget
åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 år fra ferdigstillelse av anlegget.
ORK tar ansvar for finansiering av arbeidet med å sette anlegget i stand. Klubben tar ansvar
for å legge nytt dekke, kjøpe nye nett, samt sette opp søppelbøtter, benker og sykkelstativ.
Arbeidet med rehabilitering skal finansieres med midler fra lokalt næringsliv, lokale banker,
stiftelser/fond, kommune i tillegg til at det søkes spillemidler.
Klubben plikter å holde anlegget i god stand. Anlegget skal vedlikeholdes slik at det ikke
forringes utover det som følger av normal slitasje og elde.
Klubben vil blant annet sette opp og ta ned nettene ifbm sesongstart og avslutning. Klubben
tar på seg ansvar for tømming av søppel, snørydding før sesongstart, kosting av banen ved
behov og fjerning av ugress rundt anlegget. Etter hvert vil det også bli behov for etterfylling
av sand på banene. Dette koster klubben, samt utfører arbeidet på dugnad.
I tillegg vil klubben gjennomføre aktiviteter som gjør at anlegget kan bli en sunn møteplass
for barn og ungdom. Dette kan være møteplass, kurs/opplæring, legge til rette for trening og
konkurranse osv.
Arbeidet med drift og vedlikehold gjennomføres ved dugnad av klubbens medlemmer.
ORK har inngått avtale med sponsor for innkjøp av tennisracketer og baller. Etter avtale med
BUA Oppdal vil BUA distribuere utstyret til de som måtte ønske å låne det.
ORK har innhentet tilbud på dekke fra 4 leverandører. Vi har valgt å legge det dyreste dekket
til grunn i søknad om spillemidler. Denne leverandøren er Miljøfyrtårn og medlem av Grønt
Punkt og Norsk Gjenvinning. Dekket de leverer er av ITF klassifisert som: CATEGORY 1 - Slow.
Det er et kunstgressdekke med sand, og er det vi har fått anbefalt på denne type
utendørsbane i et klima som Oppdal har.

Bilder av banene slik de fremstår i dag:
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