
Rossvoll flerbrukshall 
Skaunhallen
Børsa samfunnhus
Dato for leie av hall: Marker ønsket tid i timeplanen under.

Tid hverdag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Tid helg lørdag søndag

Ikke utleie 09.00-10.00

Ikke utleie 10.00-11.00

Ikke utleie 11.00-12.00

Ikke utleie 12.00-13.00

Ikke utleie 13.00-14.00

Ikke utleie 14.00-15.00

Ikke utleie 15.00-16.00

Ikke utleie 16.00-16.30

16.30-17.00 16.30-17.00

17.00-17.30 17.00-17.30

17.30-18.00 17.30-18.00

18.00-18.30 18.00-18.30

18.30-19.00 18.30-19.00

19.00-19.30 19.00-19.30

19.30-20.00 19.30-20.00

20.00-20.30 20.00-20.30

20.30-21.00 20.30-21.00

21.00-21.30 21.00-21.30

21.30-22.00 21.30-22.00

22.00-22.30* 22.00-22.30*

Informasjon om søker 

Søknad om leie av hall blir behandlet på eget hallfordelingsmøte. Vedtak sendes til alle søkere.

Kommentarer

SØKNAD OM LEIE AV IDRETTSHALL TIL ARRANGEMENT
Kryss av for hall 

*Fredag og lørdag er det mulig å leie lokaler frem til kl 01.00 ved slutta lag og/eller arangementer med skjenkebevilling.

Lag/organisasjon/navn    

Kontaktperson/søker  

Tlf

E-post adresse
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