Utleiereglement og utleiesatser , Lakselva idrettsanlegg.
Vedtatt i Sørfold kommunestyre, 18.05.10.

1. Lag hjemmehørende i Sørfold kommune har prioritet for tildeling av timer til
organisert trening.
2. Organisert trening kan kun skje etter avtale med Sørfold kommune.
3. Avlysing/omberamming av trening / kamper skal meldes til Sørfold kommune snarest
og seinest 5 dager før oppsatt avtale. Lag som ikke melder avlysning/omberamming
innen fristen må betale leie etter gjeldende satser.
Ved usikkerhet om baneforholdene muliggjør trening eller kamp er det Sørfold
kommune som vurderer om banen skal være åpen eller ikke.
4. Faste leietakere kan avvikle internkamper i treningstida på ukedagene mandag –
fredag og det betales vanlig leie i henhold til sats for trening.
Ved gjennomføring av kamp i treningstid mot ekstern motstander skal både fast
leietaker og motstander betale leie etter sats for kamp. Sørfold kommune skal
varsles om dette på forhånd.
5. Løse mål skal ikke dras langs banen, men løftes og bæres bort.
6. Leietaker skal sørge for at tape, flasker og annet søppel blir fjernet fra banen og
kastet i søppelboksene. Når garderobe har vært brukt skal en voksen representant
for leietaker ta en siste sjekk og sørge for å ta vare på søppel, gjenglemte klær og
lignende.
7. Lakselva idrettsanlegg er rusfri sone og det er forbudt å bruke og/eller oppbevare
rusmidler på anlegget.
8. Hunder, sykling og røyking er ikke tillatt på banen (innenfor gjerdet).
9. Hvis det oppstår skade på anlegget skal det gis beskjed til Sørfold kommune
snarest.
10. Skopuss skal foregå utendørs.
11. Lagleder /oppmann har ansvar for at spillerne er informert om dette reglementet

Kulturkontoret 2010.

Utleiesatser, Lakselva idrettsanlegg.
Vedtatt i Sørfold kommunestyre, 18.05.10.
Satsene gjelder fra 1 august 2010.

Trening :
- Senior / junior :
kr. 500 pr. time samtlige ukedager
- Aldersbestemte lag:
kr. 300 pr. time samtlige ukedager
- Sonelag NFK *
kr. 300 pr. time samtlige ukedager

Kamp:
- Senior er
kr. 1600 samtlige ukedager
- Junior / aldersbestemte lag kr. 800 samtlige ukedager

Turneringer : vurderes i hvert enkelt tilfelle av kulturkontoret

Kantine :

kr. 200 pr. gang

Merk :
Dersom kommunen har banen åpen, er det leietakernes valg om de benytter banen eller ikke.
Det må uansett betales leie for bestilte timer.

* NFK = Nordland Fotballkrets

