Regler för bokningar i bollhallen 2019.
-

Bollhallens höstsäsong sträcker sig från att bollhallen sätts upp (vanligtvis i oktober
månad) fram till sista december. Bollhallens vårsäsong inleds i januari och sträcker sig
fram till juni/juli eller tills man kan börja använda gräsplanerna.

-

Bollhallen kan bokas måndag-fredag kl 07:30-22:00, lördag (söndag fr.o.m januari)
10:00-19:00. Vid överenskommelse andra tider.

-

Träningstider som bokas för en längre tidsperiod faktureras oberoende om tiden
utnyttjas eller inte. Man kan alltså inte avboka träningstider mitt i ett bokat
tidsintervall p.g.a. att man fått förhinder och inte utnyttjar tiden. Man kan hyra ut
tiden åt någon annan om man inte själv kan utnyttja den.
o Undantag från denna regel är sportlovet(v9) och påskhelgen, då kan tiderna
avbokas med minst två (2) veckors varsel i förväg.

-

Träningstider kan inte reserveras lång tid på förhand. Bokningar kan ske tidigast två
veckor före man inleder träningen om man inte börjar träningen när säsongen inleds.
Bollhallen kan inte stå tom halva säsongen i väntan på att något lag skall börja träna eller
utöka träningsmängden. Man kan inte heller boka in en tid som infaller varannan vecka.

-

Avbokning av en träningstid permanent (dvs man avslutar någon veckoträning) mitt
under säsongen bör ske med minst två (2) veckors varsel. D.v.s. bollhallen fakturerar
minst två veckor träningstid efter att man meddelat om avslutning. Bollhallen bör
informera Kraftlagen om en attraktiv veckotid blir ledig.

-

Krafts lag har förtur i tidsbokningen. Kraft är betydande delägare i Närpes Idrottshall Ab
och ansvarar för uppsättningen och nertagningen av hallen på talkobasis. Kraftlag som
samarbetar med andra föreningar och har gemensamt lag räknas som Kraftlag vid
tidsbokningen (gäller också talkojobbet).

-

Bokningar tas emot skriftligen till ida.hautaoja@narpes.fi . I bokningen bör framkomma
förutom kontaktperson och faktureringsadress(första gången), lagets namn, klockslag,
hur stor andel av planen som önskas hyra och under vilken tidperiod. Lagen har ansvar
för att bokningskalendern motsvarar verkligheten och att rätt storlek på planen är bokad.
Inga korrigeringar görs bakåt i tiden.

-

Avbokningar tas emot skriftligen till ida.hautaoja@narpes.fi . Avbokad tid i bollhallen
noteras i bokningskalendern med ”(avbokad)”och är där med tillgänglig för andra lag att
boka in sig på den turen. Avbokad tid permanent noteras i bokningskalendern med

”(avbokad permanent)” och faller bort efter två veckor (14 dagar) från
uppsägningsdatum.
-

Gällande matchtider så försöker vi vara så flexibla som möjligt. MEN för att ge andra lag
chansen att boka en matchtid som blir ledig så bör bokade matchtider annulleras senast
två veckor före planerad match. Vi ser helst att matcher bokas in på bollhallens
matchtider som huvudsaligen är lördag & söndag eller på en annan ledig tid mitt i
veckan. (Obs. Fler matchtider förekommer under sportlov, påsk och andra röda
helgdagar). Man kan utnyttja egen träningstid ifall man kan hålla sig till sin bokade tid
och andel/puffar inte ut någon annans träning.
Får man en sista minuten avbokning från motståndarna så behöver man bara betala
halva priset för matchtiden (50%) och kan då utnyttja tiden för träning. Detta gäller
förstås inte om ett annat lag kan ta över matchtiden med kort varsel.

-

Man kan inte boka mindre än en tredjedel av hallen. Skall något lag ha bara 25 % så
måste de själva hitta något annat lag att dela hyran med och boka halva hallen.
Bollhallen fakturerar då halva hallen åt någondera laget och lagen delar upp hyran
mellan sig.
Kostnader för en hyra i Bollhallen kan inte delas upp mellan flera lag. Någondera laget
faktureras och lagen får dela upp hyran mellan sig.

-

