
 

Ordensregler bruk av klubbhuslokaler 

Ringebu-Fåvang Fotballklubb 

 
 
Klubbens lag har anledning til å bruke klubbhuset til sosiale arrangement for sitt lag. Det er 
viktig at det avtales på forhånd og tidspunkt skal legges inn i banekalenderen på Rubic av 
utleieansvarlig. Lagleder er ansvarlig for å sjekke at arrangementet ligger der. Da får en også 
påmeldingsfunksjon for spillerne. 
 
 
Følgende rom kan brukes (men skal avtales med utleieansvarlig på forhånd): 
 

         All-rommet 
Møterommet 

          Kjøkken 
 
 
➢ Klubbens lag får selvfølgelig benytte lokalet gratis til aktivitet innenfor fotball (kveldsmat, avslutninger, 

sosiale aktiviteter osv). Gjelder ikke bursdager o.l. 
➢ Huset er bygd med tippemidler og det tillates derfor ikke bruk av alkohol i lokalet. 
➢ Lydanlegg og tv skal kun brukes av voksne. 
➢ Laget må selv rydde og vaske gulv, toalett, benker og bord. 
➢ Ved bruk av komfyr og kjøleskap må det vaskes. 

 
➢ Kjøkkenutstyr som blir benyttet må rengjøres og settes på plass.  
➢ Bord og stoler settes på plass.  
➢ Søppel kastes i container ovenfor huset. 
➢ Påse at alle vinduer, terrassedør er lukket og låst. 
➢ Lokalene forlates i ryddig stand. 
➢ Lys slås av. Hvis oppvaskmaskinen står på, må hovedbryter IKKE slås av. (Bryter som er øverst på veggen 

ved siden av hovedinngangen). 
 

➢ Ødelagte dekketøy, service og annet må erstattes. Ber om at det gis beskjed til utleier hvis noe blir 
ødelagt.  

➢ Laget er økonomisk ansvarlig for skader påført bygning og inventar i leietiden. 
➢ Ting som oppbevares i klubblokalet som tilhører leietaker er på eget ansvar. 
➢ Møterom brukes ikke uten at det er avtalt på forhånd. 
➢ Klubben har tillit til at alle som står i kiosken rydder og vasker etter seg. Huset leies også bort til 

eksterne, derfor er det viktig at ALLE forlater huset slik at det er trivelig for nestemann å komme hit. 

➢ Ved spørsmål kontakt Sissel Brandstad. 

 
 

Vi ønsker lykke til med bruk av klubbhuset! 
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