
FORDELER MED Å BYGGE EGET ANLEGG

• KOSTNADEN trenger ikke å bli stor siden mye av 
jobben kan gjøres dugnadsbasert. I prinsippet er det 
kun sand, og tilkjøring av denne som er en fast stor 
kostnadspost. Graving, grunnarbeid og legging av 
sand kan ofte la seg gjøre gjennom dugnadsarbeid. 
En beachbane kan koste fra 100 000 – 250 000 kr å 
bygge. 
 

• AKTIVITETSNIVÅET for alle lag stiger. Beach-
håndball er for alle aldersklasser, og som i barne-
håndballen, er det tilpassede regler for de yngste. 
Beachhåndballen utvikler håndballforståelse samt det 
tekniske og fysiske register. Det er viktig å merke seg 
at man fint kan kombinere en aktiv håndballsesong 
med beachhåndball på våren og sommeren. 
  

• DET ER GØY Å SPILLE! Det finnes knapt en ung 
håndballspiller som ikke syns beachhåndball er artig 
og utfordrende. Som trener kan man enkelt involvere 
alle spillerne på et lag ofte og mye. 
  

• KLUBBEN SYNLIGGJØRES i nærmiljøet med 
en positiv aktivitet som kan gjøre klubben attraktiv, 
tilgjengelig og interessant for nye spillere. Husk at 
beachhåndball er høy musikk, artig og fartsfylt  
aktivitet på sand med fair play som hovedverdi. 

• TURNERINGER er mulig å arrangere både vår, 
sommer og høst og kan gi klubben kjærkommen inn-
tekt. Selv i serieaktivitet er det potensiale for å tjene 
gode penger ved kiosksalg og sponsorprofilering. 
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HVA FIKK DERE TIL Å BYGGE EGEN  
BEACHHÅNDBALLBANE?
 – Vi har i årenes løp hatt god erfaring med at lag har deltatt i beach-
turneringen som blir arrangert på Skedsmo. Lagene syns dette er 
veldig artig. Kjelsås ønsket mere aktivitet og mulighet til å trene og 
konkurrere oftere. 

HVA ER KOSTNADEN FOR DERES TO BANER?
 – Vi satt bort det meste til entreprenør og selve byggingen tok ikke 
lang tid. Fra spaden ble satt i jorda til banene var klare til bruk tok 
det 3 uker. Totalkostnaden var ca 900 000,- men denne kostnaden 
kan reduseres betydelig med dugnadsjobb.  

HVILKEN GEVINST SER DERE MED EGET ANLEGG?
 – Vi har fått på plass to veldig fine baner som kommer til å bli brukt 
mye i vår- sommer- og høstmånedene. Både i egen regi og i sam-
arbeid med regionen ser vi for oss stor aktivitet for klubber, lag og 
nærmiljø.

HVA FIKK DERE TIL Å BYGGE EGEN  
BEACHHÅNDBALLBANE?
 – Vi har hatt med lag i beachserien i Region Sør i mange år, men 
treningene foregikk i starten på sandvolleybaner og noe tid ble  
leid på andre klubbers anlegg. Så fort tomt ble klarert med  
kommunen var ønsket om eget anlegg stort i hele klubben.  

HVA ER KOSTNADEN FOR DERES TO BANER?
 – To baner samt overbygget sekretariat har kostet ca. 445 000,- da 
det meste arbeidet ble gjort på dugnad. Vi har i senere år satt 
opp et tribuneanlegg på dugnad som beløp seg til ca. 115 000,- 

HVILKEN GEVINST SER DERE MED EGET ANLEGG?
 – Først og fremst stor aktivitet på våren og sommeren. Banen er i 
bruk ca 20 treningstimer i uka fra mai til juni. I tillegg kommer 
kampaktivitet i beachserien, noe vi får mye av i og med at vi har 
to baner og kan lage store flotte arrangementer. 

 – Spillerne gleder seg til beachsesongen, og vi har jevnt over 10 lag 
eller flere med i beachserien hvert år. Beachhåndball er noe annet 
enn vanlig håndball og er dermed med på å gi spillerne en etter-
lengtet variasjon på tampen av sesongen.  
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