
Presentasjon av Ishaller 2015 

 

 

 

MSO Sport/ Hugaas Entreprenør AS har i samarbeid med Norges Bandyforbund/Curlingforbund  

utviklet en «ny» type ishaller  som vi nå ønsker og informere klubber/ lag/kommuner/idrettsråd  

Hallene er bygget i stål , kledd med sandwichelementer i både vegger og tak. Vi har også utviklet 

et nytt massivt tretak, som kan eventuelt erstattes sandwichelementene i taket. 

Som underleverandør av kjølesystem har vi valgt Ice Sport AB fra Sverige. 

 

 

Her kommer en enkel presentasjon med info/ mål på forskjellige type haller: 



Skøytehall: 

 

Hallens størrelse er på 80 X 190 m, med en fri høyde på 15 m fra isflaten og opp til taket. 

Her kan vi ha tribunefasiliteter på den ene siden, og et servicebygg/garderobebygg med kafeteria, 

møterom etc på den andre siden. Dette kan også bygges i to etg hvis ønskelig ( se bilde under).Da 

får vi samlet alt på den ene langsiden. 

I tillegg har vi bygget en kulvert / gjennomgang fra garderobebygget og under isflaten ,slik at vi 

kommer inn på indre bane. På indre bane kan det i tillegg til isflate, legges en flerbruksflate for 

annen type idretter hvis ønskelig. Her er det opp til klubben/kommune hva de ønsker . 

 

   

 

Komplett levert hall med lys-ventilasjon og avfuktingsanlegg. 

 



Curlinghall: 

 

Hallens størrelse er på  20 X 54 m ,pluss lagerrom/teknisk rom på utsiden av hallen. 

 

I tillegg til isflaten har vi bygget ett servicebygg i to etg 

. 

1.etg: Resepsjon/foaje – 2 garderober med WC & dusjmuligheter, kontor. 

2. etg: Møterom/ klubblokale. I tillegg areal for tilskuere med bord/stoler & kafeteria/kjøkken . 

 

    

 

Hallen er utviklet i samarbeid med arkitekt Egil Ramfjell (OL mester i curling). 

 

 



Hockeyhall med 3500 sitteplasser. 

 

 

 

Komplett ishall med alle fasiliteter som kreves for Elitespill. 

Hallen har 3 etg/ nivåer, med bl.a  egne VIP arealer. 

 

 

 

 



Prosjekt Ishall 

                  

                  

 

Kombihall - fotball + ishall under samme tak 

 

        



 

 

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. 
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