
LEIEKONTRAKT – IP HUSE HALLEN OG HARØY STADION I HARØY IL 

 

 

         Harøy :                              . 

 

Denne leieavtalen er inngått mellom Harøy IL og:        .  

 

Kontaktperson i leieforholdet er: 

Navn:             . 

Adresse/Faktura-adresse:            . 

Mob:        .    Mail:         .  

 

Avtalen gjelder for: 

Harøy Stadion  

IP Huse Hallen      

Hvilken type arrangement / anledning skal anleggene brukes til:       . 

Time-, dags- eller helgeleie        Dato og klokkeslett:       . 

Fast ukentlig leie              Ukedag og klokkeslett:        . 

    

Pris (etter gjelden vedtatte satser):     kr. .  

 

Kopi av signert avtale skal sendes kasserer@haroyil.no  

 

Dato:          Signatur:          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEIEKONTRAKT – IP HUSE HALLEN OG HARØY STADION I HARØY IL 

 

 

IP Huse hallen og Harøy Stadion 

� Alle brukar- og utleieforhold skal bestilles gjennom Harøy IL. 

� Det skal skrives leieavtale for all leie av IP Huse hallen og Harøy Stadion.  

Unntatt fra denne regelen er skolen og barnehagen, bruk i regi av Harøy IL etter oppsett 

timeplan og arrangement/tilstellinger kommunen arrangerer i egen regi. 

� Betaling for leie/bruk av  for alle leigeavtaler etter vedtekne satsar.  

Satsene blir fastsett av HIL styret. 

� Skular og barnehagar har bruksrett på begge anlegga. Brukstida for skolen og barnehagen er i 

skoletiden med tilpassinger etter arbeidstiden. 

� Brukerene har ansvar for rydding i hallen og på stadion etter sitt bruk. 

� Brukarane er ansvarlege for at dører er lukka og lyset avslått etter bruk. 

� Klatreveggen kan ikke nyttes uten nærmere avtale med Klatregruppen i HIL. 

 

Vedtatte priser gjeldene for 2019-2020 

� Leie av hele hallen, kr 500,-/ time 

� Leie av halve hallen, kr 300,-/ time 

� Leie av hele Stadion, kr 500,-/ time 

� Leie av halve Stadion kr 300,-/ time 

� Leie hele helger kan avtales mot fast pris. 

HIL har som policy at om våre lag i samme eller tilnærmet årsgruppe kan få trene evt spille treningskamp 

mot gjestene lag, så frafaller leien. Avtalen skal likevel signeres. 

 

 

 


