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ANSÖKAN OM SÄSONGSTIDER I GYMNASTIKSALAR, SPORTHALLAR OCH 

SAMLINGSLOKALER. 
 

FÖRENING: 

 

• Start och slutdatum visar vilken veckodag bokningen gäller. 

• En veckodag per rad, om ett lag ska träna mer än 1 gång per vecka fylls respektive träningsdag i på olika. 

• Föreningar med flera sektioner ska göra en gemensam ansökan. 

• Samtliga uppgifter ska vara ifyllda. Ansökan registreras inte om det saknas uppgifter! 

• I lokaler där det är öppning/låsning med taggpassage kommer tider att fördelas till klockan 23.00, alla dagar i veckan.  

• Säsongen varar mellan den 1 september – 31 maj (För fotbollsföreningar varar säsongen mellan den 15 oktober-15 mars, gäller dock ej barnverksamhet) 

 

 

UPPGIFTLÄMNARENS NAMN OCH TELEFONNUMMER: 

E-POST: 

HALL/SAL/LOKAL STARTDATUM SLUTDATUM 
KLOCKSLAG 

(FRÅN-TILL) VERKSAMHET ÅLDERSGRUPP ANSVARIG LEDARES NAMN & TELEFON  
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HALL/SAL/LOKAL STARTDATUM SLUTDATUM 
KLOCKSLAG 

(FRÅN-TILL) VERKSAMHET ÅLDERSGRUPP ANSVARIG LEDARES NAMN & TELEFON  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

 
 ÖVRIGT INFORMATION NI ÖNSKAR FRAMFÖRA: 
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