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Utleie av idrettslagets klubbhus «Kåsa»
Det er anledning for medlemmer i IL Skade å leie klubbhuset i Idrettsvegen 10 til
spesielle anledninger og sammenkomster (men ikke til regulære fester).
Vennligst les leieinstruksen nøye før du underskriver som ansvarshavende (jfr. pkt 1).
1. All bruk av klubbhuset forhåndsbestilles på Skadekontoret. Tlf: 3570 6308 / epost
skadeil@online.no (betjent tirsdager/fredager kl. 09.30 - 13.30). Formålet med
leien må oppgis. Det kvitteres for hvem om er ansvarshavende leietaker, og for
mottatt nøkkel. Leie betales kontant eller med Vipps ved utlevering av nøkkel.
2. Ansvarlig leietaker må være over 21 år, være tilstede under hele arrangementet
og sørge for tilstrekkelig vakthold. Det forventes at leietakeren selskap oppfører
seg på en slik måte at verken IL SKADE eller klubbhusets naboer blir belastet på
noen som helst måte. Lokalene skal forlates innen kl. 02.00.
IL SKADE har ikke skjenkebevilgning og det forutsettes at leietaker selv oppfyller
eventuelle krav om dette. Det er ikke tillatt for ungdom under 18 år å nyte alkohol
i klubbhuset og all røyking innendørs et forbudt!
3. Det er varmepumper i storsalen og peisstua. Disse er ikke i bruk om sommeren,
men står typisk på +17’C høst-vår. Fjernkontroll på veggen ved pumpene.
Vennligst tilbakestill temperatur etter bruk av lokalene. IKKE bruk panelovnene!
4. Klubbhuset er hyppig i bruk og fremstår ikke alltid som nyvasket. Leietaker må
derfor selv sørge for nødvendig vask før og etter (pliktig) arrangementet. Ved
vask skal det kun benyttes nøytral såpe (ikke grønnsåpe). Lokalene må være
ryddet, vasket og klargjort senest innen kl.12.00 dagen etter leie. Ved dårlig vask
kan regning på vask bli sendt leietaker.
Ved bruk av oppvaskmaskin må alt dekketøy skylles for mat- og kafferester før
det blir satt i maskin. Glass og bestikk tørkes etter maskinvask og settes på plass.
5. Søppel må tas ut og kastes i container som står på utsiden av dør ved gammel
inngang. Husk å lukke alle vinduer og låse forsvarlig.
6. Priser for leie er f.t.:
Priser per dag
For hele Kåsa fredag el. lørdag:

IkkeMedlemmer medlemmer
kr 1 000

kr 1 750

Andre ukedager (per dag):

kr 650

kr 850

Kun peisstua fredag el. Lørdag

kr 600

kr 1 200

Andre ukedager (per dag):

kr 350

kr 550

Timepris intektsbringende tiltak

kr 300

Ved betaling med Vipps tilkommer kr. 15 for medlemmer og kr. 30 for ikke-medlemmer

Eventuell skade av innbo og løsøre skal erstattes etter gjenkjøpspris.
Følger alle dette blir det like koselig for alle å komme til IL Skade’s Klubbhus
Idrettslaget Skade

