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Ombygning af træningsfaciliteterne  
i Odder Golfklub, Åkærvej 200 
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Ombygning af træningsfaciliteter Træningshus: 
1. Der fjernes 2 spær fra taget ud mod driving rangen. Der afsluttes og 

beklædes med udvendig beklædning ind mod pro’ens kontorhus og 
udslagshuset. 

2. Tagpaptag, væg og gulv forlænges med 1,5 m ud mod P-plads. 
3. Ny sokkel ud mod P-plads (0,9 støbt), medtages ikke i tilbud 
4. Nyt gulv, isoleres med flamingo, støbes med net og glat betonoverflade, 

medtages ikke i tilbud. 
5. Materialer fra eksisterende bagvæg genbruges. 
6. EL:  a)  Udtræk til 2 x varmeapparater 

 b)  2 x lysstofrør i loft 
 c)  Spot til oplysning af/mod driving range 
 d)  Strøm til carportlåge 
 e)  X antal 220 stik 

7. Vægge isoleres med 200mm og beklædes billigst muligt  med vandfaste 
plader eller lignende. 

8. Loft isoleres og beklædes med træbetonloftplader. 
9. 2 hvide hoveddøre med lille vindue og lås – en højre indadgående og en 

venstre udadgående. 
10. Isoleret garageport med elektrisk åben-luk funktion. Skal kunne køre op 

i kip. 
11. Anvendelse af træværk: 

Åsen: 17x4x480cm 
Stolper: 12x4 
Udvendig beklædning: 9,5 bredt ubehandlet træ (klinket ?) 

Pro’ens kontorhus: 
1. Vinduet ud mod driving rangen blændes ( sættes evt. i 

ind mod træningshus, hvor der også sættes et som 
åbner indad. 

Udslagshus: 
1. Samme udvendig materialevalg som træningshuset.  
2. Huset bygges i en vinkel på ca. 7o i forlængelse af 

træningshuset og med samme tagkonstruktion, men uden 
fundament, og med eksisterende flisebelægning.  

3. Stolper fastgøres over jordhøjde til nedstøbte U-jern. 
4. En gavl og en side beklædes med træ og plexiglas. 
5. En skydedør monteres midt i langsiden ud mod P-plads. 
6. EL:  a)  2 x lysstofrør i loft 

 b)  2 spots til oplysning af/mod driving range 
 c)  2-3 antal 220 stik 
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