
  
 

  

 

 

BRUGERBETINGELSER FOR ALLE HALLER I STEVNS KOMMUNE 
 

Daglig brug af hallen 
 

1. Træning må kun finde sted i de lokaler, der er anvist. I forhal, omklædningsrum, gange m.m. er boldspil og anden træning forbudt.  

2. Hallens gulve må under idrætstræning aldrig betrædes med læderfodtøj eller med fodtøj, der har været benyttet udendørs. Ligeledes 

er det forbudt at benytte fodtøj med ribber/knopper samt sko, hvis såler er fremstillet af sort syntetisk gummi. Harpiks må ikke fore-

findes i hallen – dispensation kan søges. 

3. Uvedkommende må ikke opholde sig i- og omkring omklædningsrum. Omklædningsrum aflåses ½ time efter sidste aktivitetstime.  

4. Rygning (tobak og e-cigaretter) i hallen er forbudt. Papir og affald skal anbringes i dertil anbragte affaldskurve. 

5. Mad og drikkevarer må ikke nydes i aktivitets- og omklædningsområder. Medbragt drikkedunk undtaget.  

6. I haller med cafeteria skal forpagterens forplejning købes. Medbragt drikkedunk, frugt, madpakker og lign. til eget forbrug må gerne 

nydes i forhal eller anviste områder, dog ikke i cafeteriaområde og mødelokaler.  

7. Brugere og værger er erstatningspligtige overfor beskadigede genstande og i øvrigt ved grov uagtsomhed overalt i bygningen.  

8. Ændring i planer skal meddeles halpersonalet. Afbud/flytning af aktiviteter, uanset årsag, skal meddeles senest 14 dage inden aktivi-

teten, på hverdage dog 7 dage. Meldes afbud/flytning ikke rettidigt, KAN der blive opkrævet et gebyr på 100,- kr. pr. aktivitetstime. 

Ved gentagen afbud/flytning vil tiden blive inddraget.  

9. I skolernes ferie og ved helligdage kan hallerne være lukket. Dette vil blive oplyst særskilt.  

10. Vær opmærksom på at der kan være aflyste enkelttimer p.g.a. stævner, særlige arrangementer og lign. (weekendplan, politiske an-

liggender m.m.)  

11. En aktivitetstime er principielt 50 minutter, således at der i alle tilfælde er tid til omstilling. I praksis betyder det, at aktiviteterne skal 

standse 10 minutter før planlagt afslutning. Med mindre andet er aftalt holdene imellem.  

12. Værdigenstande, penge m.m. opbevares på eget ansvar.  

13. Cykler, knallerter, motorcykler og biler SKAL parkeres i de dertil indrettede områder. 

Særlige arrangementer 
 

14. Samtlige træningsarrangementer med deltagelse af fremmede foreninger SKAL meddeles hallens personale. 

15. Ved udstillinger eller andre arrangementer må der ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm, skruer eller lignende, før 

der er indhentet tilladelse fra hallens personale.  

16. I haller  med cafeteria skal forplejning købes af den stedlige cafeteria forpagter. Fravigelse heraf aftales særskilt med forpagteren.  

17. Enhver bruger, herunder foreninger med medlemmer samt disses publikum, skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra hallens 

personale. Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt, har hallens personale ret til, uden forudgående varsel, at bortvise såvel en-

keltpersoner som foreninger.  

18. Foreninger eller brugergrupper er forpligtede til, at underrette sine medlemmer om nærværende brugerbetingelser. 

 

 

HUSK ALTID AT VISE HENSYN TIL SPORTSKAMMERATER OG PERSONALE 
 

FORLAD HAL OG OMKLÆDNINGSRUM I SAMME STAND  
SOM I SELV ØNSKER AT MODTAGE DET 

 
  

Vedtaget i PMF den 06. februar 2018 


