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SÅDAN KAN DU ETABLERE ET 
BEACH HANDBALL ANLÆG

Her kan du søge inspiration og se, hvor nemt der kan etableres et Beach Handball anlæg.
Dette hæfte indeholder et konkret eksempel på, hvordan man kan få anlagt et Beach Handball anlæg. 

”Beach Handball er så fed en sport! 
Det er stadig håndbold, men det er på en anderledes måde” 

Jimmy Vestergaard, træner U-12 Drenge, Nørre Djurs HK

20.000 danske Beach 
Handball spillere

 kan ikke tage fejl! Beach 
Handball er kommet for at 

blive!
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PROJEKTMULIGHEDER
NKI-gør-det-hele

• Op- og afgravning af muld (oftest ca. 30 cm. ned til råjord)
• Etablering af ø80 mm. dræn 2,5 m. fra sider og med 5 m. mellemrum til recipient
• Påfyldning og udjævning af strandsand (360 m3 ved 2 baner, 720 m3 ved 4 baner)
• Etablering af omkransende volde og afretning til kunstgræs
• Kunstgræs (Easy Classic Soft) til volde omkring anlægget (420 m2 ved 2 baner, 750 m2 
ved 4 baner)
• Pris 2 baner kr. 189.200,-
• Pris 4 baner kr. 292.700,-

Vi-gør-det-selv

• Her sørger foreningen selv for gravearbejde og klargøring til påfyldning af sand
• NKI hjælper med tilsyn (et besøg ved opstart og et besøg medio proces samt ekstern                                                                
kunstgræssupport)
• Påfyldning og udjævning af strandsand (360 m3 ved 2 baner, 720 m3 ved 4 baner)
• Kunstgræs (Easy Classic Soft) til volde omkring anlægget (420 m2 til 2 baner, 750 m2 til 
4 baner)
• Pris 2 baner kr. 82.500,-
• Pris 4 baner kr. 174.500,-

Alle priser er vejledende priser eksklusiv moms, og ændringer kan forekomme som følge af 
besværlige betingelser. Forbehold for trans- portpris på sand.

Tilkøbsmuligheder

• 20 fods container til opbevaring af materialer: Kr. 15.000,-
• Logo på vold med kunstgræs: Kr. 1500,-/m2
• Bænk i brun genbrugsplast til 6 personer: Kr. 6.000,-
• Fangnet 4 m. bag mål: Kr. 19.700,-/bane

Kontakt NKI for at gøre brug af dette
ekstraordinære tilbud. Husk at oplyse, at
I er en håndboldforening under DHF.

T: 6618 5046
M: info@kunstgraes.dk 
W: www.kunstgræs.dk
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Hver bane etableres med 15 x 30 meter sand.
På ydersiderne af Beach Handball anlægget etableres en mindre vold af overskudsjord, 
som beklædes med kunstgræs og er ideelle til ophold til tilskuere o.l.

Mange kommuner og fonde støtter gerne projekter som etablering
af Beach Handball anlæg.
Du kan f.eks. søge inspiration hos din kommune, og på www.haandbold.dk/beach er der 
også inspiration til økonomisk støtte i forbindelse med nye aktiviteter.
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Køb af officielle Beach Handball mål og banelinjer

Beach Handball mål på 300 x 200 cm med gul målramme (målet er udført i pulverlakeret 
aluminium med profil str. 80/80 mm. Inklusiv net)

Beach Handball linjer
Et komplet sæt til at skabe en Beach Handball bane på stranden. Sættet giver mulighed 
for at skabe en bane på 12 x 27 m. Inklusiv nedgravningsplader

”Når indendørssæsonen er slut, træner vi kun ude. Vi starter i april, , og vi stopper først, 
når det bliver sommerferie. 

Vi har ofte musik med på vores Beach Handball-anlæg, den store grill er tændt, og 
mange har selv pølser med til grillen” 

Jimmy Vestergaard, træner U-12 Drenge, Nørre Djurs HK

DHF tager forbehold for ændringer hos leverandører, og er således kun formidler af tilbuddet. DHF kan på 
intet tidspunkt stå til ansvar for leverancer, kvalitet, reklamationer o.l. i forbindelse med dette tilbud.

Kontakt tress for, at høre nærmere om priser. 
Husk at oplyse, at I er en håndboldforening 
under DHF 

T: 8652 2200
M: tress@tress.dk 
W: www.tress.com


