
NYTT
HALL-
GOLV

3000 kvm hall 
42 bäddar + 30 enkla sovplatser,

samlingsrum,  konferens,  matsal,
gym, spinning, judo, café. 
Helpension till paketpris

SPORTCAMP 
STORFORS



  

Sporthallen i Storfors invigdes för 
drygt 18 år sedan, tack vare några 
entusiaster.
- Den är otroligt välskött. När folk 
kommer in här tror de att hallen är 
ny, säger Sven-Erik Rhén, ordföran-
de för Idrottsalliansen som driver 
hallen.

Receptet för den välbevarade hallen är 
ungdomarnas goda hallkultur och att per-
sonal finns på plats under öppettiderna.

- Vi har inte haft någon skadegörel-
se alls, och vår personal tar hand om 
alla skavanker så fort de uppstår, säger 
Sven-Erik Rhén.

Det var när den statliga bostadsdelega-
tionen skulle bidra till rivningen ett antal 
hyreshus i Storfors som judoklubbens 
ordförande, Bengt Enghag, kläckte idén 
om att istället bygga om och bygga till för 
att ge Storfors en riktig sporthall. Han var 
då anställd av bostadsstiftelsen Björkåsen 
i Storfors.

- Bengt Enghag har varit motorn i 
hela det här projektet. Utan honom och 
alla hans kontakter och kunskaper hade 
vi inte haft en sporthall i Storfors, säger 
Sven-Erik Rhén.

Hela bygden samlades kring projektet 
och av de 14 miljoner kronor som bygget 
kostade, drog man in 6,3 miljoner kronor 
av olika sponsorer och bidragsgivare.

Några av husen revs, men materialet 
tillvaratogs och återanvändes i bygget av 
den nya hallen.

- Tack vare att vi kunde återanvända allt 
fick vi 1,9 miljoner kronor i bidrag från 
miljödepartementet, berättar Bengt Eng-
hag.

Idrottsalliansen bildades av judoklub-
ben, handbollsklubben, innebandyför-
eningen, atletklubben och fotbollsför-
eningen. Man byggde sporthall, gym, 
judolokal, omklädningsrum och planera-
de även för ett vandrarhem. Det står nu 
helt klart med nybyggt tillagningskök där 
man kan servera stora grupper.

 Idag används hallen både för klubbar-
nas träning och av andra grupper som 
vill arrangera läger och tävlingar. Det är 
också här som Storfors BTK spelar sina 
hemmamatcher i Pingisligan.

Många, många ideella timmar ligger 
bakom Storfors Sporthall, och när det 15 
år gamla golvet skulle bytas var bygden 
på tå igen.

- När vi skulle riva ut det gamla golvet 
stod 30 personer redo att hugga i. Det var 
helt fantastiskt, säger Bengt Enghag.

Ungefär en miljon kronor kostade det 
att byta det 800 kvadratmeter stora hall-
golvet mot ett modernt golv av samma typ 
som användes under OS i London.

Senaste bygget var tillagningsköket 
som nu står helt klart och innebär att 
Idrottsalliansen kan servera 75 personer 
frukost, lunch och middag smidigt och till 
bra priser.

- Idag har vi en anläggning i toppklass. 
De grupper som hyr av oss är otroligt nöj-
da. Här har man boende, mat och plats 
för idrott i samma lokal, säger Sven-Erik 
Rhén.

Rivningshotade lägenheter blev sporthall i toppklass

Sven-Erik Rhén, ordförande i Idrottsalliansen, och Bengt Enghag, kassör, berättar om för-
vandlingen från rivningshotade lägenheter till anläggning i toppklass.

På de båda läktarna finns plats för 200 
personer.

Handbollsklubben har träning för barn.

SM-slutspel i PIngisligan spelas här.

I anläggningen finns följande faciliteter:

Boende
42 bäddar i rum med vandrarhems-
standard, fördelade på två 10-bädssrum, 
två 4-bäddsrum, två 6-bäddsrum samt ett 
2-bäddsrum.
Förläggning med egna madrasser/
liggunderlag kan erbjudas i judohallen, 
cirka 30 platser.

Övrigt
Samlingsrum med soffor och bord.
Konferensdel för cirka 25-30 personer med 
duk för projektor och internetanslutning.

Dusch & toaletter
Tre toaletter och en dusch i boendedelen.
Sju omklädningsrum med dusch och 
toaletter i anslutning till halldelen.

Mat & fika
Mindre pentrykök med mikrovågsugn, vask 
och kylskåp i anslutning till boendedelen. 
Här finns det inte någon spis.
Serveringskök och matsal där grupper 
serveras. Här lagar Idrottsalliansens 
personal maten och sköter servering & 
disk. Ej för självhushåll.
Cafeteria, öppen 07-22 på vardagar och 
under dagtid på helgerna. Tv finns här.

Tillgängliga Idrottslokaler
Sporthall med 800 kvadratmeter golvyta,
judohall, gym med maskiner, vikter och 
konditionsmaskiner, spinningrum med tio 
cyklar.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser på;
Sängplats i rum.
Sovplats på ”hårt underlag” i judohallen.
Frukost, lunch, middag och fika.
Hyra av sporthall, judolokal, gym, 
spinninglokal, projektor och lakan.
Kontakta oss oss för priser. 
Vi erbjuder förmånligt paketpris för 
mat & boende.

Kontakt/bokning:
Sporthallen i Storfors 0550-652 43
Sven-Erik Rhen 0550-652 02
Bengt Enghag 070-273 30 04
Mail: sporthallen.storfors@gmail.com

Lokaler & erbjudanden

Gym i anslutning till boendet.

Del av matsalen.

Mindre pentrykök och samlingssal i boendede-
len.

Tillagnings- och serveringskök.

Samling / föreläsning.

Spinningsal, tio cyklar.

Judolokalen kan användas för träning eller boende på ”hårt underlag”.

Ditt bästa läger någonsin?

Det kan hända i Storfors



Minikök med 
mikro, kaffe-
bryggare, vask 
och kylskåp. Ej 
spis. Samlings-
rum med soffor.

Skiss över boende och matsal.
Ytterligare ett rum, ett tvåbäddrum, finns på våning-
en under vandrarhemsvåningen (intill matsalen). 
Konferenssal ligger en trappa ner från matsalen.
Judohall, gym och spinningrum ligger en trappa upp 
från boendedelen.
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Kök för tillagning. 
Sköts av sport-
hallens personal 
som serverar 
frukost, lunch, 
middag.

Disk

Matsal 
med ca 70 
sittplatser

En av de största sovsalarna. Matsalen.
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Välkomna att boka!


