Arenadrift
Möjligheter och fördelar med extern entreprenad

Proffs på gröna sportytor

Ett nytt sätt att sköta
idrottsplaner
Idag har allt fler kommuner svårt att nå en rimlig
standard på sina Idrottsplaner. En anledning
är strama budgetar med minskad bemanning
och mindre pengar till drift och investeringar. En
annan anledning är att man lagt ut skötseln på
föreningarna, som tyvärr ofta har allt för små
resurser och dålig kompetens för att bibehålla rimlig
kvalitet och säkerställa investeringen. Det resulterar
inte sällan i krav på ombyggnad eller renovering för
dyra pengar.

Fem fördelar med vårt skötselkoncept
• Kostnadseffektivt
• Ökad kompetens
• Fokus på idrottsverksamheten
• Givna ekonomiska förutsättningar - lätt att budgetera
• Säkrar anläggningarnas kvalitet

Att anlita GML Sport som utför specialarbetena
på kommunens Idrottsplaner är kostnadseffektivt
och också ett sätt att minska investeringsbehovet i
framför allt dyra maskiner med låg nyttjandegrad.
Vi erbjuder just dessa lösningar i form av både
enskilda tjänster samt totallösningar, tillsammans
ett överlägset alternativ för krävande tjänster riktade
mot alla slags gröna sportytor.

Hög kompetens - nyckeln till ett
bra resultat
Du kan känna dig trygg när du anlitar oss. Vårt
koncept för att sköta Idrottsplaner är baserat
på absolut senaste teknologi. Vi har utvecklat
arbetsmetoder med de absolut senaste innovativa
lösningarna för att kraftigt utöka möjligheterna
till spelbarhet under hela spelsäsongen och det
resulterar också i fler speltimmar med färre skador.

På GML Sport har vi över 20 års erfarenhet av
professionell skötsel av gröna sportytor. Vi vet
vad som krävs för att säkerställa bästa möjliga
spelförhållanden. Genom att arbeta inom fastställda
ekonomiska ramar planerar och genomför vi våra
uppdrag. Det ger våra beställare frihet att utveckla
sin idrottsverksamhet utan några störningar.

Tunga skäl att anlita specialister
• Projektering, anläggning och skötsel av Idrottsplaner kräver
specialistkunskaper. Det kräver i sin tur att kommunen eller
idrottsföreningen kan rekrytera och behålla rätt utbildad
personal. Detta är oftare lättare för en leverantör, som har
möjlighet att uppnå skalfördelar med sin övriga verksamhet.
• Idrottsplansskötsel kräver kapitalbindning i form av en
maskinpark som inte sällan har låg nyttjandegrad. Det kan
undvikas om maskinerna istället ägs och underhålls av

leverantör. En åldrande maskinpark medför också minskade
möjligheter till miljömässig utveckling och effektivisering av
driften.
• Att anlägga Idrottsplaner är förenat med höga kostnader. Ett
otillräckligt, eller till och med felaktigt underhåll kan avsevärt
förkorta Idrottsplanens livslängd. Det resulterar inte sällan i
krav på ombyggnad eller renovering för dyra pengar.

”Sänk kostnaderna
och säkerställ
Idrottsplanernas
livslängd.”

Koncept EU3™ - NATURGRÄS
Med vårt skötselkoncept EU3™ för naturgräsplaner syns det skillnad redan från första året. Efter en
första analys av det verkliga tillståndet i din Idrottsplan kan sedan framtida underhållsbehov bestämmas.
Kategorisering i tre olika nivåer ser till att din Idrottsplan från och med nu får perfekta förutsättningar.
Koncept EU3™ - NATURGRÄS
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Analys

Inklusive analys för att fastställa omfattning
Jordanalys
Växtanalys
Besöksrapport

Service

Djupluftning
Hjälpsådd
Vertikalskärning
Dressning

Material

Gödning
Gräsfrö
Dressand
Startgödning

o inkluderat

- tillval

Art.nr

EU3™ BasicCare

0017

EU3™ MediumCare

0018

EU3™ TopCare

0019

Koncept EU5™ - KONSTGRÄS
Vårt skötselkoncept för konstgräsplaner kallar vi EU5™. För att en konstgräsyta ska kunna behålla och bevara
sina utmärkta spelegenskaper bör den rengöras och kontrolleras regelbundet. Konstgräset blir åter mjukt och
elastiskt, olycksrisken sjunker, dräneringsverkan återställs och man maximerar planens livslängd.
Koncept EU5™ - KONSTGRÄS
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Analys

Inklusive Fifa Star 1 analys för att fastställa omfattning
Analys - Club Line
Analys - Pro Line
Besöksrapport
Uppluckring av Infill för ett mjukare underlag

Service

Vakuumstädning av konstgräs och Infill
Behandling mot alger och mossa
Kontroll av skarvar
Justering av ojämnt fördelat Infill
Behandling för att förbättra vattengenom släppligheten

Material

Komplettering av Infill
Alg- och mossmedel
Gummigranulat
Sand

o inkluderat

- tillval

Art.nr
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EU5™ BasicCare

0100-1

EU5™ MediumCare

0100-2

EU5™ TopCare

0100-3





Om GML Sport
GML Sport AB bildades 1994 och utvecklades
snabbt till att bli en av landets ledande leverantörer
av maskinutrustning för skötsel av gröna sportytor.
Företaget har alltid satt en stolthet i att agera både
som kunskapsförmedlare och samarbetspartner till
användarna.

GML Sport är en komplett leverantör av
professionella lösningar för alla idrotter som utövas
på gröna sportytor – både när det gäller tjänster och
maskiner. Inget annat företag i landet kan matcha
den kunskap och erfarenhet inom Sports Turf
Management som du möter hos GML Sport.

På senare år har en ny marknad för olika typer av
tjänster inom drift, renovering och anläggning av
gröna sportytor till golf- och idrottsplaner börjat
växa fram. Inom just dessa områden, entreprenad,
har GML Sport genom offensiva satsningar snabbt
tagit en ledande position. Företaget befinner sig i en
stark expansion på tjänstesidan och räknar med att
antalet uppdrag och medarbetare kommer att öka
kraftigt under de kommande åren.

I vårt dagliga arbete utgår vi från filialer i de tre
storstadsområdena men åtar oss naturligtvis
uppdrag över hela landet.
GML Sport AB är både kvalitet ISO 9001 och miljö
ISO 14001 certifierade. Sedan maj 2014 är GML
Sport en del av Green Landscaping.
Kontakta oss – vi har lösningen för dig.

Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se | www.gmlsport.se
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