
 

 

 

BØLER IDRETTSFORENING 
Postboks 4 Bøler - 0620 Oslo,  
Org. nr. 983 881 416 - www.boelerif.no 
e-post: post@bolerif.no   

 

 
 

 
 
 
        Bøler, 06.06.2016 
 
 

REFERANSE 
 
Bøler IF tennisgruppa har i mange år hatt 2 gode grusbaner og 2 til dels dårlige 
asfaltbaner. Det har derfor vært et stort ønske i mange år å få lagt et nytt og annet dekke 
på de 2 asfaltbanene.  Det er Oslo kommune som eier selve grunnen, mens det er Bøler 
IF tennisgruppa som har det daglige ansvaret og som står for det løpende vedlikeholdet. 
 
Vi har over tid hatt et godt samarbeid med Sportsconcept Entreprenører AS v/Christian 
B. Andersen. Da vi for alvor for noe tid tilbake startet med vurderingen av hvilket dekke 
som var best egnet for oss hadde vi meget god bistand fra Christian B. Andersen. Det 
dreide seg om ulike typer dekke i forhold til pris og egnethet så vel spillemessig som 
vedlikeholdsmessig. 
 
Alternative kjente dekker prøvespilte vi på andre klubbers baner, og Christian B. 
Andersen organiserte også mulighet for å prøvespille en ny type dekke i en annen klubb 
som akkurat hadde lagt det, nemlig Clayforce.  Det er et dekke som gir en 
spilleopplevelse meget nær tradisjonell grus samtidig som vedlikeholdet er vesentlig 
mindre. Vår konklusjon ble derfor at Clayforce var det som passet oss best. 
 
Når så finansieringen var klar gjennom Oslo kommune kunne prosjektet starte våren 
2016. Det var et poeng for oss at banene måtte være klare til 1. Juni av hensyn til 
utesesongen med tennisskole og lagkamper. 
 
I hele prosessen har Sportsconcept vært meget serviceinnstilt og utvist stor faglig 
dyktighet. Det har ikke minst vært viktig da Oslo kommune også var en viktig del av 
prosjektet som grunneier. Uten Sportsconcepts bistand ville neppe prosjektet blitt så 
vellykket.  
 
Oslo kommune ønsket ukentlige byggemøter, og Sportsconcept v/Christian B. Andersen 
sørget hele tiden for at prosjektet ble håndtert profesjonelt og at Oslo kommune fikk 
gode svar på de spørsmål de hadde underveis. 
 
Byggingen av de 2 nye banene med Clayforce gikk veldig effektivt. Banene ble ferdig og 
tatt i bruk allerede 16. mai, altså vel 2 uker før den fristen som ble satt. Kvalitetsmessig 
ble arbeidet utført meget bra. 
 
I tillegg til at prosessen og ferdigstillelsen av de 2 banene med Clayforce gikk meget 
tilfredsstillende, er alle våre spillere meget fornøyd når de nå spiller på det nye dekket. 
Clayforce er på alle måter et veldig bra dekke å spille på. Det oppfører seg så å si som 
grusdekke, men er i tillegg nærmest fri for feilsprett som av og til kan skje på grusbaner. 
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Vår konklusjon er at Sportsconcept Entreprenører AS er konkurransedyktige på så vel 
pris som kvalitet, og de har vist at de kan gjennomføre et slikt prosjekt innenfor 
kostnadsrammer og tids- og kvalitetsrammer. 
 
Bøler IF tennisgruppa er svært godt fornøyd med det arbeidet Sportsconcept 
Entreprenører AS har utført og vi kan derfor anbefale de til andre tennisklubber. 
 
Dersom det er ønskelig kan undertegnede nås på telefon 906 25 326. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Hagen 
Styret i Bøler IF tennisgruppa 
 


