Ishallen
37 x 66 m, värmeisolerad, 500 publikplatser, 6 st. omklädningsrum,
inglasad och uppvärmd cafeteria med sittplatser,
drifttid september – mars.

Fotbollshallen
Hallyta 40 x 70 m, spelyta 30 x 60 m, uppvärmd, 200 publikplatser,
konstgräs (godkänd av Svenska Fotbollsförbundet),
6 st. omklädningsrum, samlingslokal, drifttid året om.

Sporthallen
18 m x 36 m, för volleyboll, tennis, badminton, innebandy, basket,
handboll, med mera, 5 st. omklädningsrum, drifttid året om.

Simhallen
Bassängmått 16,5 m x 8 m, bubbelpool, mini-äventyrsbad med
djungelmotiv, cafeteria för 40 personer, gym. Simhallen är mycket
populär att hyra för barnkalas, läger m.m.

En arena med fyra funktionella
hallar för sport och fritid
Lite stolta är vi faktiskt. Hur många små inlandskommuner kan erbjuda sina
medborgare fyra kompletta inomhusarenor för sport och fritid? Vi kan och vill ge
andra chansen att ta del av dessa resurser och möjligheter.
Boende. I kommunen finns möjlighet till boende på hotell, camping och skola.
Mat. Catering, uthyrningskök och ortens olika matställen.
Kommunikationer. Flyg till Skellefteå eller Lycksele med 1 timmes resa från
flygplatserna till Norsjö, tåg till Bastuträsk med 30 min resa till Norsjö.
Träningsläger. Norsjö Arena kan erbjuda hela träningspaket med boende, mat och
aktiviteter. Allt inom bekvämt gångavstånd.
Kontakt. Norsjö Arena, Simhallen tel. 0918-142 60
Norsjö kommun: 0918-140 00 (växel)
E-post: norsjo.arena@norsjo.se
Hemsida: www.norsjo.se/norsjoarena
Facebook: www.facebook.com/norsjoarena

Övriga anläggningar
Bordtennis-/skyttehall, elljusspår för löpning/skidåkning,
fotbollsplaner, beachvolleybollplaner, tennisbanor, miniracing,
boulebanor och discgolfbana.
I kommunen finns också Solia skidanläggning, 9-håls golfbana,
bangolf, gym, spa, ridhus, med mera.

prod: hugin & munin. foto: jesper stenmark , viktoria linberg harnesk , sofie from, åke andersson, patrick degerman, tryck: skellefteå tryckeri, 2014.
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Sju sportiga fakta om Norsjö
Första Vasaloppssegraren, Ernst Alm, kommer från byn Hemmingen i Norsjö
kommun. Oskar Lindberg som vann det andra Vasaloppet kommer också från
kommunen. Dessutom har vi ett flertal andra kända skidåkare och Guld-Martin
Lundström är en av dem.
Norsjö volley har spelat i damernas elitserie.
Fotbollslaget Tottenham har varit i Norsjö på träningsläger.
Fredrik Steinwall, alpin profil, har åkt oändligt många åk i Solia.
Jon Persson, bordtennis, har tagit EM-brons i dubbel.
Tina Söderberg och hästen Hector har vunnit flertalet SM-tecken i körning.
Kristin Andersson har varit med och vunnit guld i Junior-OS i damhockey.

Något för alla
Många aktiviteter. Norsjö Arena är samlingsnamnet på anläggningarna som ger
fantastiska möjligheter för många olika aktiviteter och idrotter.
För alla aktörer. Alla arenorna ligger väl samlade på bekvämt
promenadavstånd. Det lilla samhällets fördelar visar sig när det gäller att bo,
äta och för annan service – det är nära till allt. Inpå knuten finns också andra
träningsanläggningar. Det gör Norsjö Arena till ett utmärkt alternativ för
träningsläger, cuparrangemang eller andra gruppaktiviteter.
Med god service. Bra service för oss bygger på det vi nämnde i inledningen
– stolthet över vår arena och vår bygd. Att vara professionella, välorganiserade
och engagerade är givet – men den informella stämningen och det generösa
värdskapet är minst lika viktigt.

Så varmt välkomna till Norsjö Arena!

