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Planlegging av en bowlinghall

 Nødvendig informasjon for 
 planlegging

•	Antall	baner	som	skal	installeres?
•	Skal	det	være	tilskuerplasser?
•	Skal	det	serveres	mat/forfriskninger?
•	Skal	nødvendig	lagerrom	for	kjegler,		
	 reservedeler	og		annet	utstyr	ligge	bak		
	 kjeglereisemaskinene	eller	ved	siden		
	 av	banene?

 Nødvendige serviceinstallasjoner

•	Garderober	og	rom	for	utleieskap
•	Omkledningsrom	m/dusj	for	kvinner		
	 og	menn
•	Toaletter
•	Resepsjon	m/utleie	av	sko
•	Kontor
•	Verksted
•	Personalrom

 Anbefalte serviceinstallasjoner

•	Kafeteria/grill
•	Aktivitetsrom	for	oppvarming	og	lignende.
•	Utsalg	for	kuler,	bager	og	utstyr
•	Klubbrom/møterom

 Parkeringsplasser

Vi	anbefaler	at	det	planlegges	parkeringsplass-
er	med	kapasitet	fra	3	til	5	biler	pr	bane.

 Lokalenes størrelse

Lokalenes	størrelse	bestemmes	av	antall	baner.	
Se	tabellen	(på	neste	side)	på	baner	som		
planlegges.	Banens	lengde	inkludert	ansats		
og	plass	for	kjeglemaskinene	er	25,50m.		
I	tillegg	må	avsettes	1-2	meter	servicegang	
bak	maskinene.
Bak	ansatsen	bør	det	være	minimum	3-4	
meter	til	oppholdsplass	for	spillerne.
Det	bør	avsettes	«luftig»	plass	for	friareal	
mellom	resepsjon	og	spilleplass.
Det	er	ønskelig	med	tilskuerplass	bak	banene.	
Husk	eventuell	plass	for	servering	av	mat		
og	drikke.

 Byggets konstruksjon

Bygget	må	være	slik	konstruert	at	det	er		
umulig	for	fuktighet	å	trenge	inn	i	lokalene.		
Ei	heller	bør	grunnvannet	kunne	trenge	inn	i		
fundamentet	som	banene	installeres	på.		
Gulvet	må	være	støpt	av	betong	og	må	være	
jevnt	der	baner	og	maskiner	skal	monteres.	
Avvik	på	er	enn	12	mm	fra	høyeste	til	laveste	
punkt	kan	vanskeliggjøre	monteringen.

 Lyddempende materiale

Akustikkplater	eller	lignende	materiale	med	
god	lydabsorberingsevne	monteres	i	taket	over	
maskinene.	Det	anbefales	at	«lydeksperter»	
kontaktes	for	råd	om	lydisolering	av	det	øvrige	
lokalet.	For	trivsel	og	miljøets	skyld	er	dette	et	
viktig	moment	å	ta	med	i	planleggingen.

landslagssport



 Luftkondisjonering

Behovet	for	riktig	luftfuktighet	i	en	bowlinghall	
er	svært	viktig.	Så	vel	baner	som	kjegler	krever	
en	bestemt	luftfuktighet.	Selve	bowlingspillet	
påvirkes	av	variasjoner	i	luftfuktigheten.	Det	bør	
installeres	klimaanlegg	med	apparat	for	måling	
av	relativ	fuktighet.	Leverandørene	av	bowling-
utstyr	vil	kunne	gi	opplysninger	om	den	ideelle	
luftfuktighet	i	forhold	til	temperaturen	i	lokalene.

 Gulvbelegg – Veggbekledning

Gulvbelegget	bør	være	motstandsdyktig	mot	
slag	og	slitasje.	Det	må	videre	være	lett	å	
holde	rent.	Bruk	ikke	materialer	som	krever	
boning.	Veggene	bør	være	kledd	med	materi-
aler	som	er	varige	og	lett	å	holde	rene.

 Publikumsareal/entré

For	å	tilfredsstille	et	attraktivt	inntrykk,	bør	
inngangspartiet	vies	stor	oppmerksomhet.	
I	tilknytning	til	inngangspartiet	bør	det	
monteres	utstillingsmontere	med	overlys	for	
kuler	og	utstyr.	Det	er	også	viktig	at	det	er	
utsyn	over	alle	banene	når	bowlere	og	publi-
kum	kommer	inn	i	hallen.

 Rom for toaletter, dusj og omkledning

Disse	rom	bør	plasseres	samlet	med	lett	ad-
komst	til	og	fra	spilleområdet.	Det	er	selvsagt	
at	disse	områdene	bør	være	pene	og	attraktive	
for	å	skape	best	mulig	miljø	og	trivsel	i	hallen.

 Rom for kuleoppbevaring

Det	er	nødvendig	og	kan	være	regningssvar-
ende	å	ha	eget	rom	med	utleieskap,	eventuelt	
sammen	med	garderobe.	Spillerne	kan	her	
oppbevare	kuler,	sko	og	annet	privat	utstyr.

 Resepsjon

Resepsjon	og	kontrollpanel	plasseres	slik	at	
personalet	har	best	mulig	oversikt	over	baner	
og	øvrige	områder	i	hallen.	Betjeningsdisken	
bør	inneholde	utstillingsplass	i	front	for	kuler,	
sko,	utstyr	og	premier.	Det	er	en	fordel	å	
plassere	resepsjonen	i	tilknytning	til	kafe-
teriaen	slik	at	det	kan	brukes	felles	betjening.	
Utleiesko	bør	ha	egen	oppbevaringsplass,	helst	
med	egen	ventilasjon.	Husk	at	det	kan	være	
nyttig	med	oppbevaringsbokser	for	verdisaker.

 Kontor

Eget	kontor	for	hallbestyrer	er	hensiktsmessig	
og	bør	plasseres	i	tilknytning	til	resepsjonen.

 Verksted/lager

I	en	egen	seksjon	skal	det	installeres	verksted	
og	lager.	Den	relative	fuktigheten	på	lageret	
bør	være	55%.	God	ventilasjon	kreves.	Verk-
stedet	innredes	med	arbeidsbenker,	skuffer	
og	skap.	Elektrisk	uttak	for	bruk	av	vanlig	
håndverktøy,	borremaskin,	slipemaskin	o.l.
Rom	for	oppbevaring	av	kjegler	skal	innredes	
etter	direktiver	fra	kjegleleverandøren	mht	
luftfuktighet,	ventilasjon	o.l.

 Spilleautomater

Spilleautomater	kan	være	et	økonomisk	pluss	
for	driften	av	en	bowlinghall.	Vær	imidlertid	
klar	over	plasseringen	av	automatene.	De	
må	ikke	ødelegge	miljøet	i	hallen,	og	må	ha	
en	plassering	som	ikke	virker	forstyrrende	på	
bowlingspillere	og	publikum.	Samtidig	bør	
de	plasseres	slik	at	betjeningen	kan	ha	tilsyn,	
eventuell	kan	de	videoovervåkes.

 Aktivitetsrom

Det	bør	planlegges	minst	ett	aktivitetsrom	i	
bowlinghallen.	Rommet	skal	kunne	benyttes	
som	møterom	for	klubber,	spisested	i	forbin-
delse	med	bursdagsbowling,	kursvirksomhet	
og	som	ekstra	garderobe	ved	større	arrange-
menter.	Lekerom	for	barn	er	også	aktuelt	for	
en	velutstyrt	hall.

 Salg av utstyr

Hvis	det	er	mulig	bør	salgsstedet	for	kuler	og	
kuleborring	legges	i	et	område	som	spillerne	
passerer	på	vei	inn	og	ut	av	hallen.	Det	anbe-
fales	en	viss	størrelse	på	hallen	før	man	går	til	
innkjøp	og	installasjon	av	kuleborreutstyr.

 Elektriske installasjoner

Det	er	behov	for	følgende	minimums-
installasjon:	
Kjeglereisningsmaskiner:	220	volt,	50	p/s,	
enfaset,	effekt	2200	W
Kuleretur:	220	volt,	50	p/s,	enfaset,	
effekt	700	W.	
I	tillegg	kommer	strøm	til	data,	overtramps-
kontroll	etc.	(kfr.	med	leverandør	om	eventu-
elle	justeringer/oppgraderinger).

 Mål på baner

Banebredder	(inkl.	kuleretur)
	 2	 Baner	 3,50	m
	 4	 Baner	 6,85	m
	 6	 Baner	 10,25	m
	 8	 Baner	 16,65	m
	 10	 Baner	 17,05	m
	 12	 Baner	 20,40	m
	 14	 Baner	 23,80	m
	 16	 Baner	 27,20	m

spenning for alle



noen tiPs i  foRbindelse  
med installasjon og  
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familievennlig

Visse	forberedelsene	er	nødvendige	før	baner,	
maskiner	og	utstyr	sendes	til	monterings-
plassen.

 Bygningen

Taket	må	være	ferdig	for	å	unngå	vannlek-
kasjer.	Undertaket	må	være	ferdig	montert	
og	permanent	belysning	installert	over	hele	
hallen.	Det	er	umulig	for	montørene	av	baner	
og	maskiner	å	utføre	et	tilfredsstillende	arbeid	
hvis	ikke	håndverkere	er	ferdige	med	sitt	
arbeid	i	hallen.
Hele	hallen	bør	kunne	avstenges	helt,	helst	
med	permanente	vinduer	og	dører	på	plass.	Er	
det	helt	umulig	å	ha	alt	permanent	og	ferdig	
installert,	kan	det	aksepteres	at	det	finnes	
dekningsmaterialer	på	plass.	Monteringshallen	
må	være	låsbar	for	å	forhindre	uvedkommende	
å	komme	inn.	Banearealet	må	være	avrettet,	
vanntett	og	plant.	Skjermveggen	over	og	foran	
kjeglebrettet	må	være	parallelt	med	ansats-
avslutningen	og	vinkelrett	mot	baneretningen.

 Maling

All	behandling	av	vegger	i	selve	bowling-
hallen	skal	være	ferdig	før	montering	av	baner	
starter.	All	lønn	og	furuvirke	som	inngår	i	
banekonstruksjonene	er	vitenskapelig	tørket,	
og	det	gjør	at	dette	materiale	kan	suge	til	
seg	fuktighet.	Dette	vil	igjen	kunne	forårsake	
uregelmessighet	under	installasjon	av	baner	
og	maskiner.
	

 Lagring av materialer

Det	må	sørges	for	tilstrekkelig	lagerplass	for	
alt	utstyr	som	skal	monteres.	Konferer	med	
leverandør	om	forsendelser	og	hvor	stor	
plass	som	til	enhver	tid	er	nødvendig	under	
monteringen.

 Strømtilgang

Tilgang	til	strøm	for	belysning	og	elektrisk	
verktøy	som	skal	brukes	av	montørene,	må	
være	klar	før	installeringen	starter.

 Vaskerom/toalett

Vaskerom	og	toalett	må	finnes	tilgjengelig	for	
montørene.

 Diverse

For	inntagning	av	maskiner	trengs	en	åpning	
på	min.	1,80	x	2,15	m.	(kfr.	med	leverandør	
om	nøyaktig	mål).

Norges	Bowlingforbund	vil,	så	langt	det	er	
mulig	være	behjelpelig	med	informasjon	
vedrørende	behov,	planlegging	og	drift	av	en	
bowlinghall.

miljøskapende
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…og det er fantastisk gøy!

Norges	Bowlingforbund	er	stiftet	i	1962	og	har	i	dag	over	5.000	medlemmer.		
I	tillegg	er	mer	enn	13.000	engasjert	innen	bedriftsbowling.		

Totalt	er	det	derfor	ca.	18.000	som	i	dag	driver	organisert	bowling.	
Bowling	regnes	som	verdens	4.	største	idrett.		

Det	arrangeres	VM	hvor	opp	mot	90	land	deltar	og	EM	hvor	opp	mot	40	land	deltar.
Norgesmesterskap	arrangeres	for	senior,	junior	og	veteraner	(+50	år)		

i	både	lag	og	individuelt.	Kongepokal	er	delt	ut	til	Norgesmester	for	kvinner		
og	menn	individuelt	siden	1969.

I	dag	er	det	mer	enn	100	haller	i	Norge,	og	det	regnes	med	at	disse	årlig		
har	mer	enn	3	mill.	besøk.

Etter	hvert	har	bowling	også	blitt	en	stor	underholdningsaktivitet.		
Som	events	for	firmaer,	familier,	bursdagsbowling	for	barn	og	en	ikke	ubetydelig		

pensjonistaktivitet	på	formiddagen.

BYGGE	BOWLINGHALL?	Bruk	fagfolk	-	og	en	seriøs	leverandør!
Norges	Bowlingforbund	kan	ved	henvendelse	opplyse	om	leverandører	i	Norge.	

Se	også	vår	hjemmeside:	www.bowling.no

  NORGES BOWLINGFORBUND
Idrettens	Hus,	Ullevål	Stadion,	Sognsveien	75	L,	0840	OSLO	•	Tlf.	21	02	97	30	•	Faks:	21	02	97	31	•	E-post:	bowling@bowling.no
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