
Prislista uthyrning 2023 

ISTIDER 

Kostnader i kronor per timme (inkl. 10 min tid för spolning av isen efter istiden). 

 

1 300 kr/tim Priset gäller vid träning med maximalt 30 personer på isen inkl. ledare. Ett 

omklädningsrum ingår, tillgång 60 minuter innan och 45 minuter efter bokad tid. 

 

1 600 kr/tim Priset gäller vid hyra av istid för match samt vid träning med fler än 30 personer 

på isen. Två omklädningsrum + domarrum ingår, tillgång 60 minuter innan och 45 minuter efter 

bokad tid. Om bokning avser detta alternativ måste det meddelas i god tid innan bokad istid.  

 

 

FOTBOLLSPLANER 

Kostnad i kronor per timme. 

1 000 kr/tim Priset gäller vid träning med maximalt 30 personer inkl. ledare. Ett 

omklädningsrum ingår, tillgång 60 minuter innan och 45 minuter efter bokad tid.  

För extra omklädningsrum = fler aktiva som nyttjar planen samtidigt tillkommer 200 kr/tim. 

Vi har en konstgräs- samt två naturgräsplaner att tillgå. Konstgräsplanen ligger fem minuters 

promenad från anläggningen, naturgräsplanerna är belägna på anläggningen.  

 

 

BÅLBROHALLEN (EN MINDRE SPORTHALL 22X12M) 

200 kr/tim Priset gäller vid aktiviteter med träningar bokade av föreningar samt vid privat 

bokade idrotts- och barnaktiviteter, ex. vid träningar eller vid ett barnkalas.  

Offert Vid bokning av andra aktiviteter i sporthallen för ex. fest, föreställningar, loppmarknad 

och liknande.  

 

 

DAGLÄGER  

Vid bokning av istider eller fotbollsplaner då aktiviteterna sträcker sig över 5 timmar eller mer 

under en dag, utan samtidig bokning av logi för deltagarna, tillkommer en avgift á 50 kr per 

individ och dag. 

 

50 kr/person (gäller både spelare och ledare)   
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BOENDE I ”SPORTHOTELLET” 

Boende i korridorer, typ vandrarhem. Rum med 4, 6, 8 eller 10 bäddar per rum. 

Boende i ”Arken”, en stor lokal med 18–24 sängar.  

 Kostnad per person och natt (vid bokning av logi en natt): 325 kr/person. 

 Kostnad per person och natt (vid bokning av logi under flera på varandra följande 

nätter): 250 kr/person. 

Priserna inkluderar att fullständig städning utförs av hyresgästen innan utcheckning. Vid 

utebliven städning påförs 500 kr/städtimme på hyran. Städning kan beställas, pris via RIF 

Kansli. 

Madrass, kudde och täcke finns i respektive säng. 

Underlakan, påslakan och örngott medtages. Finns att hyra för 100 kr. 

Vid alla typer av logi i rum med sängar gäller incheckning fr. kl.14.00, utcheckning kl.11.00.  

 

 

CAMPINGSTUGOR 

Två stugor med 5 bäddar respektive. Kostnaden per stuga är 1 000 kr/natt. 

Stugorna är utrustade med kylskåp, micro, kaffebryggare, vattenkokare, och porslin. Dusch och 

toalett finns 20 meter från stugan. 

Priserna inkluderar att fullständig städning utförs av hyresgästen innan utcheckning. Vid 

utebliven städning påförs 500 kr/städtimme på hyran. 

 

 

LÄGENHETER 

Fyra enrumslägenheter med 4 bäddar per lägenhet. Kostnad per lägenhet är 1 200 kr/natt. 

Lägenheterna är utrustade med kök innehållande spis och kylskåp, micro, kaffebryggare, 

vattenkokare, porslin och dammsugare. Dusch och toalett finns i varje lägenhet.  

Priserna inkluderar att fullständig städning utförs av hyresgästen innan utcheckning. Vid 

utebliven städning påförs 500 kr/städtimme på hyran. 
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BOENDE PÅ GOLV 

Bålbrohallen (max 50 personer, eget liggunderlag) (sporthall 22x12m. 800m från IP). 

 Kostnad per person och natt: 150 kr/person. 

Priset inkluderar att fullständig städning utföras av hyresgästen innan utcheckning. Vid 

utebliven städning påförs 500 kr/städtimme på hyran.  

 

 

OFFERT 

Vid bokning med fem lägerdagar eller fler kan särskild offert efterfrågas och skriftligt avtal 

tecknas. 

 

 

MAT 

I samband med övernattning kan ni beställa frukost, lunch och middag. 

 Frukost 60 kr/person 

Kaffe, te, oboy, mjölk, juice, multivitamindryck, fil, yoghurt, mjölk, kräm, soppor, 

cornflakes, müsli, mjuka & hårda brödsorter med flera pålägg. Ägg att koka eller steka 

samt havregryn att göra gröt av. 

 

 Lunch / middag 85 kr/person  

Rätt levereras från catering. Sallad, måltidsdryck samt hårt bröd inkl. lätta ingår. 

 

 Mellanmål / Kvällsmål 50 kr/person 

Kaffe, te, oboy, mjölk, multivitamindryck, fil, yoghurt, mjölk, kräm, soppor, cornflakes, 

müsli, mjuka & hårda brödsorter med flera pålägg. 

 

Ovanstående priser gäller då gruppen som äter själva ställer fram samt plockar undan mat och 

tillbehör vid respektive måltid. Tallrikar, glas och bestick diskas och disken plockas undan. 

Bord och bänkar torkas rena. 

Förfrågan kan göras till Rimbo IF att tillhandahålla serveringspersonal vid måltider, tillkommer 

då 15 kr per person. Minst 30 personer. 


