
Ny type standard Flerbrukshall. 

Flerbrukshall - Basishall Turn m/ anneks (tilbygg) 

 

 

MSO Sport/ Hugaas Entreprenør AS har i samarbeid med Norges Håndballforbund/Norges 

Basketball Forbund & Norges Bandyforbund utviklet en «ny» standard flerbrukshall som vi nå 

ønsker og informere klubber/ lag/kommuner/idrettsråd etc  om i det ganske land. 

Vi har bygget på «malen» som de tre overnevnte særforbund har i sin presentasjon/katalog : 

«Planlegging og bygging av fleridrettshaller i Norge ,okt 2014». 

Hallen 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. 

 



Hallens innhold: 

I tillegg til aktivitetsflaten på 45X25 m består 1. etg av et inngangsparti/ foaje/kafeteria med kjøkken 

og  publikums toaletter, pluss heis/trapp opp til 2.etg. I tillegg  2 sett  garderober ,pluss 2 

dommergarderober. 

Inne i selve hallen er det sekretariat, 3 store lagerrom, rom for renhold/maskiner, og et disponibelt 

rom/ klubblokale/møterom på over 50 m2. 

 

 

2.etg: 

Består av et stort galleri/mesanin med kiosk. I tillegg har vi stort oppvarmingsrom/styrkerom på over 

150m2,pluss teknisk rom og 2 stk møterom på hele 27m2 og 37m2. I tillegg har vi lagt inn en enkel 

tribune med plass til mellom 200-300 personer. 

 



Utstyr i hallen : 

I tillegg er også følgende utstyr/inventar med i konseptet: 

Lys : 750 lux ihht krav fra Kulturdepartementet. 

Gulv: Kombielastisk gulv ferdig installert og oppmerket for flere idretter. 

Lyd: Komplett lydanlegg/speakeranlegg for tale og musikk med trøkk. 

Skillevegger: 2 stk skillevegger (motorisert), på tvers av banen, for flere treningsarealer. 

Resultattavle:  Digital resultattavle/multisport  for flere idretter (vegg-montert). 

   

         

 

               



 

 

 

I tillegg til fastmontert inventar levere vi også med ett sett standard håndballmål i Aluminium, som 

er godkjent for IHF som matchmål. 

 

I tillegg: 

-2 sett minimål for håndball 

-1 sett basketkurver for match 

-2 sett basketkurver på tvers av banen for trening.  

-Komplett utstyr for innebandy ( mål + vant/rink). 

-Hylser montert/installert i gulv for volleyball & Badmintonspill. 

 

 

 

 

 



Hallen som Basishall for Turn 

 

Denne hallen er også egnet som Basishall for Turn. Med en aktivitetsflate på 25X45 m. 

Med samme innhold av romprogram som hallen ovenfor, har vi her et komplett anlegg for 

turn. Vi kan i tillegg bygge ut hallen i seksjoner (påbygg/anneks), slik at andre idretter 

også kan få sitt eget areal. 

Ved å «skjøte på» hallen, kan for eksempel kampsport, bordtennis få sitt eget 

treningsareal. 

            

 

          



Tilbygg- Anneks 

 

 

Sett sammen Deres egen hall-multisportshall. 

 

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

 

Ta kontakt for nærmere info vedr pris og leveringstid. 

 

Kontakt : 400 33335    eller tor@msosport.no 

mailto:tor@msosport.no


  

     

    

 

              

 

 

 

                                  

     

 


