
Basishall 2015 

Treningshall med permanent oppmontert utstyr. 

 

Idrettens basishall er av kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent 

oppmontert utstyr. Stadig flere basishaller bygges og har et stort utvalg av matter og skumapparater, 

samt nedfelt trampoline og grop fyllt med fast eller løs skumgummi. Dette gjør at hallene blir et 

meget bra treningssted for turn og basistrening for mange idretter. 

Behovsanalyse : Gymnastikk & Turn er en basisidrett som barn vil nyte godt av å drive i ung alder-

uansett hvilken idrett de senere velger å spesialisere seg i. Alle idretter vil ha nytte av at utøverne får 

utvikle en grunnmotorisk plattform i ung alder. Turntrening i basishall er optimal trening. Man bruker 

alle kroppens muskler, uten at det oppfattes som styrketrening. Regelmessig og variert fysisk aktivitet 

er nødvendig for normal vekst og utvikling av muskelstyrke og motoriske ferdigheter hos barn og 

unge. Det vi trenger fremover er tilrettelegging av flere arenaer for fysisk aktivitet, tilpasset lokale 

forhold. Det er også viktig at det blir ett samspill/planlegging mellom skole , barnehager og de lokale 

turnforeninger. Det er også viktig at personell som jobber i barnehager og skole har kompetanse 

innen idrett og fysisk aktivitet slik at basishallens potensiale kan nyttes fullt ut. 

Brukergrupper: Basistrening defineres som trening av grunnleggende fysisk, koordinativ , sosial, og 

mental kapasitet på et generelt og idrettsspesifikt nivå. 

Balanse - Allsidighet- Styrke - Indre forståelse- Smidighet 

Brukergrupper kan deles inn i følgende grupper:  1:Turnforeningen/gruppen.  2: Breddeidrett for barn, 

ungdom og voksne. 3:Barnehage/SFO/skoler. 4: Funksjonshemmede. 5:Fysisk aktivitet for ungdom, 

lavterskeltilbud. 6:Toppidrett. 



MSO Sport AS/ Hugaas Entreprenør har i samarbeid med Norges Gymnastikk  & Turnforbund 

«utviklet/tegnet» tre forskjellige størrelser av basishaller . Vi vil her gjøre en enkel presentasjon av de 

forskjellige modeller/typer. 

Liten Basishall:  Aktivitetsflate på 23 X 20m = 460 m2 . 

 

 

I tillegg til aktivitetsflaten har vi lagt inn et servicebygg/garderobebygg som inneholder 2 garderober 

,møterom, enkel foaje med kioskutsalg ,enkle sittegrupper, billettrom/vaktmester, lagerrom  for 

utstyr. 

 



 

Mellomstor Basishall : Aktivitetsflate på 23 X 30 m =690m2. 

 

 

I tillegg til aktivitetsflaten på 23X30 m, har vi også her lagt inn et servicebygg som inneholder 2 

garderober, teknisk rom, møterom på 40m2,vaktmesterrom/billettrom på 20m2,rengjøringsrom 

18m2,kafeteria med sittegrupper 150m2,2 materialrom for utstyr på henholdsvis 40m2 og 20 

m2,WC/HC ,styrketreningsrom/oppvarmingsrom på 153m2. 



 

 

 

 

 

 



Stor Basishall : Aktivitetsflate 25 X 45m = 1125m2 

 

Dette er den samme hallen som vår standard flerbrukshall . Hallens aktivitetsflate er på 25X45m. I 

tillegg til aktivitetsflaten, har vi her lagt inn et servicebygg i to etasjer. I første etasjen har vi følgende 

innhold: 4 garderober , 3 lagerrom på hver 50m2,disprom på 50m2,renhold 18m2,rom for 

sekretariat/dommere, foaje/kafeteria/kjøkken på over 100m2,WC/HC. 

I andre etasjen har vi lagt inn tribuner for 250-300 personer. Styrketreningsrom/oppvarmingsrom på 

150m2, 2 kioskutsalg, møterom på 40m2,teknisk rom på 30 m2, galleri/mesanin på over 50 m2 for 

publikum. Hallen kan fås med både 7 m og 9 m takhøyde. 

 



 

 

 

 

 



Basishall- enklere utgave-cheap/billigere modeller. 

Vi har også fått laget/skissert samme type haller med en annen utforming. Denne type hall har 23 m 

bredde aktivitetsflaten i alle tre typene. I tillegg har vi valgt å legge servicebygget/garderobebygget i 

enden på hallen – kortsiden. 

Liten Basishall – 23X20m aktivitetsflate  + servicebygg på 23X10m = 230 m2 

 

Mellomstor Basishall – 23 X30m aktivitetsflate + servicebygg på 23X10m = 230m2 

 



Stor Basishall – 23X44 m aktivitetsflate + servicebygg på 23X10m = 230 m2 

 

Disse hallene kan også fås med annen type tak – SALTAK(se under) 

 



Liten Basishall med 23X20m bredde + servicebygg/garderobe bygg og saltak. 

 

 

 



Dette er en kort beskrivelse av våre tre basishaller med de forskjellige typer inventar og innhold. 

Om Deres klubb eller forening ønsker deres egen variant, eventuelt endringer/behov i forhold til våre 

modeller, er det fullt mulig. Vi tilpasser hallen etter klubbens egne ønsker. 

Nevner at vi nå er i startfasen av to nye turnhallprosjekter i Kabelvåg og i Oslo. 

Dette gjelder Vågar Idrettspark i Kabelvåg og den nye turnhallen til Oslo Turnforening på Hasle i 

Oslo. 

 

Vågar Idrettspark- Kabelvåg (Turnhall + flerbrukshall) 

 

 

Oslo Turns nye hall på Hasle. 



 

Vår utførelse: 

Komplett bygg fra fundament/ringmur til nøkkel i døra, ihht TEK 10 krav 

Alle våre haller utløser spillemidler. 

Ta kontakt for nærmere info vedr pris og leveringstid. 

Kontakt: 400 33335   eller tor@msosport.no 

Stikkord: 

Enkle funksjonelle & kostnadseffektive haller-God kvalitet-Følger Norsk 

standard-Gjør alt selv- 

Vertikal integrering -Beste kvalitet til lavest pris-kutter antall ledd- Kort 

byggetid 

Markedets beste pris. 

 

                            

 

 

 

 

 

mailto:tor@msosport.no


Info over andre haller-halltyper vi har bygget-er under bygging. 

                            

                    Bardufoss Storhall                                                                     Abrahallen-RBK 

                       

             Vukuhallen i Verdal                                                                Vestre Bærum Tennishall 

                      

Thonhallen i Flå i Hallingdal 

                     

         Dahle-Hallen i Kristiansund                                                    Bank-Hallen  i Melhus 


