
Instruktion i brugen af hallen til indendørs fodbold 

Inden man kan spille fodbold i hallen, skal hallen forberedes til dette. Og når man er 

færdig, skal hallen ryddes igen. 

 

1. Som det første skal nettet i begge ender af hallen trækkes ud og fastmonteres 

i gulvet og på væggene, som vist på billede 1-4 

2. De store mål har hjul, som vippes ned, når man ruller målene hen over gulvet. 

Se billede 5 

3. Når målet står, hvor det skal, vippes hjulene op, så målet står fast på gulvet. 

Se billede 6 

4. Målene må ALDRIG trækkes hen over gulvet, da det ødelægger lakken og 

gulvet 

5. Målene sættes fast i gulvet med metal splits, som hænger ved stolperne. 

6. Ved anvendelse af de små mål, køres de på vognen til hvor de skal bruges. Her 

løftes de ned og sættes hvor de skal bruges. De må IKKE trækkes over gulvet. 

Se billeder 7-9 

Hallen er klar til fodbold, når begge ender er som billede 10. 

 

Når man er færdig, sættes målene på plads igen og nettene trækkes på plads. Se 

billede 11-13. 

 

Den person der har nøglebrik til hallen, er ansvarlig for, at hallen forlades i opryddet 

stand. Med mindre at der står et andet fodbold hold og venter på at bruge hallen, så 

rydder man altid op efter træningen.  

 

 

  



Hvordan nettene skal fastgøres 

  

Billede 1   Billede 2 

 

 

 Billede 3   Billede 4 

 

  



Sådan flyttes målet og fastgøres 

 

Billede 5. Målet må kun flyttes, når hjulene er ned.  

De må ALDRIG  trækkes hen over gulvet  

 

 

 

Billede 6. Målet løftes og hjulene vippes rundt, så målet står på gulvet 

  



Brugen af de små mål  

 

 

Billede 7. De små mål flyttes på vognes og må ikke trækkes hen over gulvet 

 

Vær obs på om hjulene er låst. De skal selvfølgelig låses op, så vognen kører let uden 

hindring 

 

Billede 8. Låst hjul  Billede 9. Frit hjul 

 

 

 

 

  



Klar til fodbold 

 

Billede 10. Sådan skal begge ender af hallen se ud, inden man må begynder at spille 

fodbold. 

 

Oprydning 

Når man er færdig skal målene sættes på plads og nettene trækkes fra igen 

 

Billede 11. Målenes plads  Billede 12. Målenes plads 

Målene sættes på plads og stående stadig på hjul, så de let kan rulles ud til kamp 

igen 

  

Billede 13. De små mål sættes på vogen igen og vognen sættes på plads. 


