Grindsted Sportsplads: Anlæg af BMX-bane, beachvolley-bane, skateboard-bane
BMX-bane
Beskrivelse:
Banen vil blive udført i jord, og sving-kurver vil blive græsbelagt, den vil komme til at fremstå som en
natur bane sådan at den falder ind i det omkring liggende område ( fodboldbaner, skov )
Data for BMX bane:
Bredde = 14 meter
Længde = 70 meter
Max højde = 1,5 meter ( sving-kurver ) over sportspladsens terræn.
Som det ses på skitsen, kommer BMX-banen til at ligge ca. 2 meter fra tilløbsbanerne til længdespring
og 2 meter fra trådhegnet, som omgiver sportspladsen. Dette trådhegn er 2 meter højt.
Vi ønsker dispensation til at placere BMX-banen indenfor skovbyggelinen og mener at det følgende
taler for at en sådan dispensation kan gives:
Idet sportspladsens sydvestlige hjørne er gravet ind i den bakke, skoven ligger på, ligger terrænet
umiddelbart udenfor trådhegnet højere end sportspladsen; ud for den østligste del af BMX-banen ligger
det omgivende terræn 1,2 meter over sportspladsen, stigende jævnt til 2 meter over sportspladsen ud for
den vestligste del af BMX-banen. Selve skovbrynet ligger mere end 2 meter højere end sportspladsen;
det vil således hverken helt eller delvist blive skjult af BMX-banen.
Beachvolley-bane
Beskrivelse:
Et sandområde til beachvolley bliver etableret, ved at græsset graves væk mellem de to eksisterende
længdespringgrave og området forlænges med 5,2 meter mod syd. Herved fås et samlet sandområde på
18 x 9,8 meter, indenfor hvilket der kan etableres en beachvolley bane, som måler 16 x 8 meter.
Det skal bemærkes, at når volleyball-nettet og banemarkeringen fjernes, vil der stadig kunne springes
længdespring.
Skateboard-bane
Beskrivelse:
Der påtænkes anlagt en skateboard-bane af typen mini-rampe, nogle steder også kaldet halfpipe, idet
den minder om et rør, der er delt midt igennem.
Konstruktionen består af et træskelet monteret med skatelite-finerplader, coping af damprør.
Alt skateboardkørsel foregår på selve banen; der er med andre ord ikke behov for asfalt eller anden fast
belægning i umiddelbar forbindelse med banen.
Den påtænkte bane måler:
Bredde = 6,25 meter
Længde = 9,00 meter
Højde = 1,44 meter
Banen ønskes anlagt indenfor det på skitsen markerede område, som måler 17,8 x 8,4 meter, idet den
tænkes anlagt, så den evt. på et senere tidspunkt kan udvides.
Herved kommer skateboard-banen til at ligge parallelt med den eksisterende multibane, banerne vil
være adskilt af et eksisterende borde-bænke-område, og skateboard-banen vil ligge minimum 3,1 meter
fra den eksisterende boldvæg, som er 2,95 meter høj. Da banen således ikke er højere end de anlæg,
den placeres op ad, mener vi ikke at den kræver særlig dispensation.

