
Ny type isolert treningshall for Fotball. 

 

MSO Sport & Invest AS og Hugaas Entreprenør AS ønsker her å presentere en ny type isolerte 

treningshall som gir spillemidler. Hallen er bygget i stål, kledd med sandwichelementer i både vegger 

og tak. 

Vi har også utviklet et nytt massivt tretak, som kan eventuelt erstatte sandwichelementene i taket. 

Se bildet under fra Møre-hallen i Volda som har valgt dette nye tretaket 

 



Hallens innhold: 

Kunstgress: 

Vi kan tilby  kunstgress for breddefotball ( FIFA *Star) til kunstgress for Toppfotball(FIFA **Star). 

   

 

Tribuner: 

I tillegg til spilleflaten+ sikkerhetssonen er det med en enkel tribune fra 250-500 pers, etter hallens 

størrelse. De fleste velger telescopsystem, men kan også fås som fastmontert. 

   

   

 



Annet utstyr som er med i tilbudet: 

Resultattavle – Innbytterbenker-Ballfangernett-fotballmål-treningsapparater-skillevegger- 

vanningsanlegg- vedlikeholds utstyr etc 

        

            

 

Servicebygg-Garderobebygg: Areal 15X55m 

For å få utløst max spillemiddel, kreves det 4 garderober i tilknyttning til treningshallen. Vi har 

kommet frem til et forslag til standard garderobeløsning : 

I tillegg til de 4 garderobene har vi 2 garderober for dommer/instruktør,3 lagerrom,foaje m/ 

kafeteria, styrketreningsrom/oppvarmingsrom,vaktmesterrom,billettrom,renholdsrom,teknisk rom 

og møterom. 

 

   

 

 



Forskjellige størrelser på hall: 

Vi har utviklet flere størrelser i samarbeid med både Norges Fotballforbund og Kulturdep krav til de 

forskjellige haller. 

Vi har alle modeller, nevnes-7- 9- 11 hall, til hall for europacupspill. 

       

 

 



Oversikt over hallprosjekter som er bygget, eller som er i sluttfasen 2015 

 

              

Bardufoss Storhall : Fullskala fotballhall 80X120m + klatrehall, stort servicebygg i to etg (Ferdig 2015) 

 

     

7er fotballhall Andenes IL-Andøya  50X75m + garderober etc innvendig. (Ferdig juni 2015) 

 

             

7 er fotballhall Vuku IL – Verdal 50X75m + garderober/servicebygg i to etg.( Ferdigstilt juni 2015) 



 

    

Dahle IL-Kristiansund. 7er hall på størrelse 50X70m.Ferdig aug/sept 2015. 

 

   

Selbu IL- Trøndelag bygger 7er hall med stort servicebygg. Ferdig juni /juli 2015 

 

   

Storhall Karmøy-Fullskala fotballhall + Flerbrukshall m/ squashhaller +treningssenter. Pilotprosjekt. 

Over 12000m2 bygningsmasse. Ferdig  okt 2015. 

 



 

Valdres Storhall. Stor fotballhall 80X120m + klatrehall + stort service bygg . Åpner oktober 2015 

 

 

 

Frøya Storhall . Stor fotballhall 80X120m+ klatrehall + stort servicebygg på over 1000m2 m/bl a flere 

garderober, kafeteria, styrketreningsrom, møtelokaler mm. Ferdig mai 2016 



           

Fauske Storhall holder på å reise seg. Hallen skal være ferdig i slutten av året-desember mnd. 

 

Meldalsbanken Arena på Storås i Meldal er også i startfasen. Ferdig desember 2015. 

 

I tillegg til disse fotballhallene vil flere haller bli ferdig ila vinteren 2015. 

Vi bygger komplette haller fra fundament/ringmur til nøkkel i døra. Ta kontakt for nærmere info          

Kontakt: 400 33335                                    tor@msosport.no 

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. 

                


