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MAKE THE  

RIGHT “CALL…” 

 

TREER- 
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FOTBALLEN ER FOR ALLE - TILPASS SPILLET TIL BARNA! 
 

 
       Banen kan monteres og benyttes på alle underlag (kunstgress, naturgress, grus, asfalt, betong og andre sportsunderlag) 

 

Hvorfor treer fotball: 
Smålagsspill er viktig for læring og mestring, Tyskland, England, Nederland, Frankrike, Danmark, Sverige, Belgia og 
Sveits er eksempler på nasjoner som har innført diverse smålagsspill på veien frem mot 11’er fotball. 
 

➢ Mer delaktig 
➢ Flere involveringer 
➢ Oftere mestring 

➢ Morsommere 
Fører til at flere begynner og flere fortsetter med fotball.  



 

Teknisk spesifikasjon UHER bane fra Globall Sport AS 

➢ Banens str. 15 x 11m, høyde 0,5m. med avrundet 
hjørne, radius 0,5m. 
Hele banen/systemet er modulbasert og hver 
modul er laget med børstet aluminiumramme.  
Rammetykkelse 25/25 / 2mm, plater av høy- 
resistent polypropylen med UV-stabilisator.  
Platene er poppet fast med nagler på rammen. 
Tykkelse på platene er 5mm. Rekkverk av 
polypropylen, tykkelse 8mm. 
Hver modul kan stables og lagres på medfølgende tralle. 
Trallen er av stål og dyppet i sink, 4 kraftige hjul for utendørs bruk. 
Det er not/fjær og gummibånd integrert i hver modul for enkel montering/demontering. 
Teleskopiske mål integrert på hver kortside. 
Banen kommer som standard i hvit farge, men kan også leveres i blå, gul og grønn mot et tillegg i pris. 
Produsert av profesjonell produsent i EU, godkjent av IFF. Ingen spisse kanter, korte moduler for enkel håndtering 
og oppbevaring. Kan monteres av en person. 

Hver bane inneholder følgende elementer: 

➢ 22 stk. rette moduler 2,0m x 0,5m 
➢ 2 stk. integrerte mål 2,0m x 1,5m 
➢ 4 stk. hjørne moduler 790 x 600mm 
➢ 1 stk. transport/oppbevaringstralle 2,0m x 0,7m x 1,6m 

Levetid og profilering  
 
Banen har lang levetid, egner seg like godt for både innendørs og utendørs         
bruk til alle 4 årstider. Leveres om ønskelig ferdig profilert med 
samarbeidspartneres logo i str. 2000 x 484 mm pr. vantmodul. Det benyttes 
høykvalitetsfolie med UV stabilisator for best beskyttelse mot alle værtyper. 
                                                                                                                                                                                                        En tralle = komplett bane 
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