
Bygga Gagarink 
av lastpallar
– En instruktion för att bygga en Gagarink



Gagaboll och rinken
Gagaboll är en uteaktivitet som alla kan delta på. Aktiviteten har egentligen ingen begränsning av 
antalet deltagare utan alla som får plats i gagarinken är med i spelet. Gagarinken är utformad som en 
oktagon och det krävs är en plan yta där rinken skall stå, grus eller asfalt. I den här broschyren visar 
vi hur du bygger en gagarink av lastpallar. En stabil och hållbar gagarink.
Det finns färdiga rinkar med bollar att köpa men oftast har man en begränsad budget så därför visar 
vi en enklare och billigare variant, och som vi upplever det, en mycket bättre och stabilare rink. 

Spelet
Spelet går ut på att spelare ska slå eller stöta på bollen och målet är att träffa motspelare med bollen. 
Träffar bollen motspelare var helst på kroppen är denne utslagen. Bollen får studsa i väggarna hur 
många gåner som helst och spelare närmast bollen får slå iväg den. Spelet pågår tills endast en 
spelare är kvar och denne har då vunnit. Spelas med fördel med en mjukare boll exempelvis en 
dåligt pumpad fotboll. Mer regler och hur spelet går till hittar genom att fota QR-koden.



Perfekt slöjdlektion
Att bygga en gagarink är en perfekt slöjduppgift, där eleverna får mäta, montera, såga, bygga och 
färdigställa något de själva kommer att använda. En rink eleverna själva har byggt kommer de 
vårda och hålla hel. 

Materialåtgång:

16 lastpallar byggs som moduler (Vi fick våra gratis av ett transportföretag) 

Tryckimpregnerat 45x70, löpmeter beroende på omkrets 

Tryckimpregnerat 28x70 för ovansida sarg, löpmeter beroende på omkrets 

40 rostfria spikplattor (Jula, Biltema etc)

Rostfri skruv (för spikplattor, ca 20mm långa)

100 Trallskruv 4,2x75 ( till stödsarg 45x70)

250 Trallskruv 4,2x45 ( ovansida sarg)

Förberedelser
Bocka 16 st spikplattor i 45 graders vinkel med hjälp av skruvstäd och liten slägga, 
(till hörnmodulerna)



Montering
Montera ihop pallarna långsida mot långsida, två och två med spikplattor upptill och nedtill. 
Skruv: 20 mm rosfri skruv.

Tillverka ingång till rinken
Ta en pall och såga ner den till 80 cm höjd för ingång till rinken. Montera sedan 
ihop den med en pall enl instruktionen ovan.



Säkra och stbilisera baksidan 
av sektionerna
Res en sektion med två ihopskruvade pallar och skruva 
fast en platt spikplatta på baksidan för att säkra och 
stabilisera sektionen.
Skruv: 20 mm rostfri skruv.

Montera ihop sektionerna
Res upp två sektioner med pallar och montera dem med 45 
graders vinkel mot varann och skruva ihop dem med en 45 
gradig spikplatta upptill och nedtill.
Skruv: 20 mm rostfri skruv.



Montera ihop sektionerna 
Fortsätt att montera sektion efter sektion i 45 graders vinkel tills alla sektioner är monterade runt om. 

Avsluta med att montera sektionen med ingången. 

Rinkens grundform är klar. Nu återstår att säkra och stabilisera sektionerna samt staga upp med 
regel runt hela rinken på utsidan nedtill samt montera överliggaren på ovandelen av hela rinken. 



Gagarinken är klar
Nu är rinken färdigbyggd och klar att användas. För att rinken ska klara av väder och vind bättre 
kan den med fördel oljas in med träolja.

Säkra och stabilisera rinken. 
Nu är det dags att montera regeln 45 x 70 runt om rinken på utsidan i nederkant. Detta för att 
stablilisera rinken ytterligare. Skruva dit dem med trallskruv 4,2 x 75 enligt bilden.
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