
    Utleiereglement for Ivelandshallen: 
 
 
 

1. Alle (lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner) som ønsker å leie Ivelandshallen må 
kontakte kulturkontoret i Iveland (tlf: 901-17842). Leietaker må være godkjent vaktmester.  

2. Hallen kan leies ut hele året, såfremt det kan skaffes renholdere, vaktmester og at leietakeren 
aksepterer leiesatsene. 

3. Dersom kulturkontoret må skaffe vaktmester til leietakeren, må leietakeren betale ordinær timeleie 
etter vedtatte satser + avlønning til vaktmester.  

4. Alle leieforhold skal ha en skriftlig avtale 
5. Leietaker er til enhver tid ansvarlig for ro og orden i og omkring hallen. 
6. Alle leietakere/brukere av hallen plikter å gjøre seg kjent med og følge de reglementene som 

gjelder ved bruk av hallen (dette skrivet). 
7. Ved større arrangement vil trening etter fastsatt timeplan utgå. 
8. Leietiden settes til nærmeste halve time. Faktura sendes ut når bekreftelse av leieforholdet er 

registrert. Regningen forfaller til betaling 14 dager etter at arrangementet har funnet sted. Dersom 
en leietaker gjennomfører sine treninger/aktiviteter over en lengre periode, vil regningen forfalle 
til betaling 30 dager etter at første trening/aktivitet er gjennomført. 

9. Nøkler til Ivelandshallen blir kun utlevert til godkjente vaktmestere. 
10. Dersom utleiereglementet ikke følges, kan leietakeren bli nektet adgang til Ivelandshallen. 
 

Ansvar: 
1. Alle leieforhold skal ha en godkjent vaktmester. Ved større arrangement kan utleier kreve både en 

godkjent vaktmester og at andre voksne personer er tilstede. Ansvarlige ledere og/eller 
instruktører/lærere har ansvaret for at ordensreglene blir overholdt. De skal være først på plass, og 
forlate bygget som sistemann etter å ha registrert at alt er i orden. Ansvarlig leder må påse at alt 
utstyr settes tilbake på riktig plass. 

2. Leietaker er ansvarlig for skader på lokalet og utstyr som oppstår ved uforsiktig bruk av anlegget. 
Eventuelle skader medfører erstatningsansvar. 

3. Enkeltpersoner, foreninger eller grupper av foreninger som ikke overholder reglementet kan 
nektes adgang til Ivelandshallen. 

4. Iveland kommune er ansvarlig for å gjennomføre vaktmesterkurs hvert annet år. Det er kun de som 
gjennomfører kurset som er godkjente vaktmestere for den kommende 2 års perioden. 

5. All form for utleie er basert på et tillitsforhold mellom utleier og leietaker. Begge parter vil gjøre 
sitt beste for at leieforholdet skal kunne avvikles uten noen form for problemer.  

 

Orden: 
1. Parkering av motorkjøretøy skal skje foran vestre kortende av bygget eller på p-plass ved kirka. 

Sykler kan parkeres ved inngangsdøra.  
2. Unødig opphold i inngangspartiet og korridorer er ikke tillatt. Dyr kan ikke tas med i hallen. Røyk 

og bruk av alkohol i Ivelandshallen er strengt forbudt.  
3. Alt utstyr som er brukt under trening, konkurranser eller arrangementer må settes riktig på plass 

etter bruk. Apparater uten hjul må ikke slepes over gulvet. 
4. Treningsfottøy må være slik at det ikke sverter av eller lager merker som gulvet tar skade av. Det 

kan kun benyttes innesko. Ingen form for utefottøy må benyttes i hallen eller treningsrommet.  
Det gjøres unntak fra dette punktet når hallen er i bruk til andre arrangementer der annet fottøy er 
naturlig. 

5. Ansvarlig leder må påse at brus ikke blir tatt med inn i hallen ved trening og konkurranser. 
Under arrangementer der det selges brus, må søl tørkes opp med det samme. 
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