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Live to move. Move to live.

TRiQ Arena - för spontanidrott och teknikträning
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Vad är TRiQ Arena? Produkten TRiQ Arena
TRiQ Arena är tekniktränings- och spontanidrotts anläggningar för bollsporter, främst anpassade till fotboll 

Anläggningarna uppmuntrar barn och ungdomar till att ha en aktiv och hälsosam livsstil. De mönsterskyddade 
modulerna har dessutom en unik konstruktion som skapar nya möjligheter att exempelvis träna på alla viktiga tekniska 
moment inom fotboll – helt på egen hand. Det gör TRiQ Arena till en multisportplats som passar lika bra för den som 
bara vill lattja med bollen som för den målmedvetne och seriöse idrotts utövaren. 

Välj mellan flera olika moduler,  samtliga med olika finesser och  funktioner.  Grunduppsättningen tar liten plats och  
 erbjuder flera  variationsmöjligheter men det går även att bygga större multiarenor. 
 
Vi hjälper till med planering och ger förslag på vad som fungerar bäst hos just er, utifrån era behov och förutsättningar.

TRiQ Arena är ett koncept framtaget av Max Bodlund & Henrik ”Henke” Larsson.

TRiQ Arena TRiQ Arena

Anläggningar består av mönsterskyddade moduler vars utformning skapar helt nya 
träningsmöjligheter

Den unika konstruktion skapar vinklar och kickbackeffekter som gör att du kan träna på alla 
viktiga och roliga tekniska moment inom exempelvis fotboll – helt på egen hand. 

TRiQ Arena passar lika bra för barn och ungdomar som bara vill lattja med bollen som för den 
målmedvetne och seriöse idrottsutövaren som vill träna och  effektivt utveckla sin teknik.  

Till TRiQ Arena kan du komma helt själv eller med kompisar! 
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Placera TRiQ modulerna på befintlig idrottsplats
För att skapa helt nya förutsättningar till både spontan idrott och teknikträning kring våra  befintliga fotbolls
planer så kan man med stor fördel placera TRiQmodulerna utanför en fotbollsplan.

Anläggningar för rolig och kvalitativ egenträning

Idag gapar de flesta anläggningarna tomma utanför träningstid eller matchtid. Med TRiQ-konceptet skapas hög-
kvalitativa möjligheter till lekfull och seriös egenträning som är tilltalande för bollintresserade ungdomar och vuxna.
Ett säkerhetsavstånd på tre meter till planytan skall tas i beaktning, men  detta är så gott som aldrig ett problem då det 
oftast är gott om plats utanför minst en av planens fyra linjer. Modulerna är så pass grunda att vi alltid kan hitta flera 
olika placeringsalternativ.

Detta skapar också helt nya förutsättningar att använda sig av TRiQ-modulerna under tränings tillfällen.
Vi vet av erfarenhet att fotboll är en sport med många svåra tekniska  moment att lära sig och TRiQ kan verkligen 
hjälpa till under utbildningen av unga spelare.

Tre kombinationer på idrottsplats

TRiQ Arena TRiQ Arena

Här visas tre kombinationer som kan placeras vid både lång- och kortsida kring 
alla planstorlekar med ett säkerhetsavstånd på minimum tre meter till planytan.

kombination 1
Art.nr.  Antal moduler

TR 2020 F 301 3 

kombination 2
Art.nr.  Antal moduler

TR 2020 F 302 5 

kombination 3
Art.nr.  Antal moduler

TR 2020 F 303 5 
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Egenskaper och teknisk information

TRiQ Arena

Tillverkningsland Sverige

Material
Trästomme av tryckimpregnerat trä, täckskiva av kompositskiva av 
100% återvunnen PVC

Antal moduler Välj mellan 1-10 moduler, över 40 kombinationsmöjligheter

Förankring Rostfria CE-märkta markskruvar

Passande underlag
Alla hårda underlag inom- och utomhus, exempelvis konstgräs, 
gummibeläggning och asfalt

Passande sporter
Spontanidrott, fotboll, handboll, basket, tennis, paddel och inne-
bandy

Underhåll

Lågt underhåll. 
Rekommen dation: utföra en okulär  besiktning var 4-månad skruvar 
man till  skruvar som sticker ut något och  eventuella defekta skruvar 
ersätts

TRiQ Arena

Varför är TRiQ bra för fotbollsspelare?
TRiQ fungerar lika bra för en sexåring som vill börja lära sig fotbollsteknik som för en  elitutövande 
idrottare som vill träna högkvalitativt eller lekfullt på egen hand och att det kan utnyttjas i 
träningsövningar av ledare på alla nivåer.

Dessa moment kan man träna på helt själv - tack vare TRiQ modulerna

Vi brinner för fotboll och för  ungdomars möjligheter att utvecklas inom vår sport och vi hoppas få vara en del i den 
 utvecklingen och ge barn och  ungdomar förutsättningarna till kvalitativ teknikträning. Vi vill skapa  möjligheterna till 
modern teknikträning med TRiQ  modulernas enkla men  funktionella design.

• Passningshårdhet och precision 

• Mottagning och medtag 

• Timing “läsa bollbanor” 

• Väggspel i rörelse 

• Skott- och frisparksträning 

• Kroppens koordinationsförmåga  

• Tillslag 

• Precision 

• Fotarbete

• Rörlighet 

• Avslut

• “First touch”
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