
PRESENTASJON AV «DEN OPTIMALE MULTISPORTSHALL» 

 

 

 

 

MSO Sport / 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. 

Denne hallen er det vi mener er den ultimate flerbrukshall - multisportshall. Her er det satt av arealer for 

fotball, håndball, friidrettsøvelser som løp, lengde, tresteg, høydehopp, stav, kastøvelser,samt areal for  

kampsport, turn,squash, klatring, golf.  

Ja, du leste riktig, det er faktisk muligheter for alle disse idretter under samme tak. 

I tillegg til disse arealene, har vi også fått plass til tribuner i de forskjellige haller. Vi har også satt av plass til 

kafeteria, foaje, møtelokaler, flere garderober for utøvere og dommere, lagerrom, tekniskrom mm. 

Vi har også plassert en scene inne i flerbrukshallen , slik at den kan brukes til andre aktiviteter som for 

eksempel konserter, møter, messer etc. Flerbrukshallen deles inn i to forskjellige aktivitetssoner med en 

heisbar motorisert skillevegg. På den ene siden har vi en komplett håndballbane med både lager og tribuner , 

mens det andre arealet kan benyttes til andre aktiviteter som  kampsport, bordtennis mm.  



 

Her er noe av innholdet i de forskjellige haller: 

 

Fotballhallen har en spilleflate på 70X50 m ( 9er fotball)+ sikkerhets soner. I tillegg til dette har vi satt av plass 

til fridrettsøvelser som løp, lengde, hopp,  kast øvelser. Vi har også satt av plass til en tribune. 

 

 

     

 

 

 



Flerbrukshallen inneholder en fullsize håndballflate på 40X20m  + sikkerhetssoner. I tillegg har vi satt av ett 

areal på ca 475m2 bak det ene målet for andre aktiviteter som kampsport, bordtennis etc. Vi har montert en 

lydtett skillevegg mellom disse to aktivitetsflatene. Totalt area i flerbrukshallen er på 65 X 30m = 1950m2 

Vi har plassert 3 stk lagerrom på totalt 170m2 ,med tribune i 2.etg + scene på kortveggen. 

Pga denne smarte løsningen kan det arrangeres messer-konserter etc på dette arealet… 

 

 

Garderobebygg-servicebygg. 

Denne delen av hallen er på mellom 350-400m2.. 

Den inneholder 4 garderober for utøver pluss 2 garderober for dommere/instruktører. I tillegg er det 

dopingrom, kontorareal på 50m2,teknisk rom 23m2,materialrom på 30m2+rom for billettsalg+ 

kioskutsalg+WC/HC 

       



Inngangsparti – foaje - vestibyle  

Denne delen er på ca 250m, hvor vi har tilgang på kiosk/kafe, billetter og WC/HC. Her er det også muligheter 

for å ta et «break» i både trening og i eventuelt pauser på kamper etc. 

       

 

Basishall turn : 

Vi har her et areat på 23X35m = totalt 805m2.nok areal for både Basishall 1(23X20m) , og Basishall 2 

(23X30m).Vi kan øke dette arealet til 44m lengde, slik at vi oppnår krav til Basishall 3 ( 23X44m), ved å fjerne litt 

areal på cageballarealet som er på 20X23m. 

 

Sqash-hall 

I forlengelsen av basishallen har vi plassert 2 stk sqaushaller. 

 

         



 

 

Modul for Golfsimulator + garderober+lagerrom  

 

Vi har også satta av plass til en golfsimulator på ca 40m2. Dette har blitt meget populært rundt om i landet.Her 

kan du spille golf hele året,på de mest populære banen rundt om i verden. 

I tilleg har vi plassert 2 store garderober/omkledningsrom ,hvor hver garderober er på over  50m2. Disse 

garderobene kan  disponeres av turnere,squasspillere, cageballutøvere og av de som er i klatrehallen. 

 

   

 

 

 

Cageball areal 

Her har vi satt av etareal på 20X23, totalt 460m2 aktivitetsflate.Dette areal  kan selvfølgelig også brukes til 

andre idretter, samme areal som kreves for basishall 1 for turn……. 

Standard cageball bane er fra 12X20m og oppover.. 

  



 

Klatrehall 

Vår standard klatrehall er på 10X15m,med en høyde på mellom 16/17 m. 

Vi har inredet hallen med en klatrevegg på hele 200m2. Dette for å få utløst mest mulig spillemidler. Her får der 

hele 2,5mill i spillemidler  på denne type  hallen. 

Her kan vi ha en såkalt standard klatrevegg, og i tillegg en buldrevegg. Se bilder under 

 

           

 

           

 

 



   

 

Oppsummering: 

Hallens størrelse er  på ca 120 x 88m ( ca 10.000m2) 

Bygget opp på modulprinsippet. Her kan moduler/idrettsgrener tas bort/fjernes ,om klubben ikke ønsker alle 

disse funksjoner. 

Her er de fleste sportsgrener representert. 

 

Ta kontakt for mere info vedr mere info vedr våre haller. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 


