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Vet att tankar kring en ny hall för klubben har funnits ganska länge och att det jobbats på olika håll 

för det. 

Skulle vilja föreslå att klubben köper in en utomhusplan eller två för att lagen ska ges mer möjligheter 

till träning en del av året även utomhus. Ger frisk luft och i dessa tider även möjlighet att träna 

innebandy och spela matcher trots coronatider. En bonus detta kan ge är också att klubben kan 

anordna utomhusturneringar i innebandy framöver. Portabla läktare är lätt att hyra in då vi kan få 

storpublik fina sommardagar. 

Kanske kan kommunen vara med och bidra på något sätt!? 

Ytan som används behöver vara hårdgjord (i princip det enda kravet), belysning kan behövas om man 

vill spela senare på kvällar samt på vinterhalvåret.  

Eventuell sarg behöver köpas till eller byggas, alternativt kan befintlig inomhus sarg användas. De 

sarger som används utomhus är av samma typ som används inomhus. 

Golvet är vädertåligt och kan ligga ute i alla väder men bör nog tas in under vintern. 

Lite ytterligare info med produktförslag finns i länkarna här nedan. 

https://www.bergoflooring.com/sv/produkter/bergo-eco-multisport 

https://bergocourtbuilder.com/index.php?id=2c5c38ce5564b3ddf9076e0ba3180dfa 
 

Oförhandlat pris på golvet har jag fått in från Unisport på 336kr/m2 ink moms, ink linjer och valfri 

färg, frakt ingår. En spelplan på 21x41m skulle gå på 269000 kr ink moms. Detta går nog att komma 

ner i pris på. 

Sarg: Pris erhållet från Tress Sport & Lek: 71 000 kr/ink moms. 

https://www.tress.com/sv-se/sport-och-idrott/innebandy/innebandysarg-svart-652360/ 

Sarg: Pris erhållet från Innebandyesset: 53 000 kr ink moms. 

http://www.innebandyesset.se/innebandysarg/innebandysarg-rosco-vit.html 

Totalpris för kalaset med golv och sarg: ca 300.000 - 350.000kr ink moms. 

Exempel på klubb som löst hallproblem: 

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/huddingelag-borjar-spela-innebandy-

utomhus/repshA!wKlRaA8OgxXloi@LlaOXsw/ 

Förslag på plats skulle kunna vara Rydets parkeringsplats, några alternativ nedan. Kanske en större 

eller två mindre. 
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Figur 1. inritad plan är 20x40m. 

 

Figur 2. Inritad plan är 18x36m. 



 

Figur 3. 2st inritade planer, 13x23m. 
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