
 
 

 
Prisliste for idrætshallerne i Svendborg 

 
 
 

       
      Lokale klubber og  Skoler for undervisnings- Udenbys klubber og  

foreninger  pligtige børn, institutioner foreninger. Aften- 
(efter tilskud fra   og øvrige kommunale  skoler og private 
Folkeoplysnings-  afdelinger i Svendborg brugere 

      udvalget)  Kommune 
       
 

 TRÆNINGTIMER    

Halrum 
 

60 kr. pr. time 100 kr. pr. time 450 kr. pr. time 

Træningssale og øvrige birum 27,50 kr. pr. time 
 

40 kr. pr. time 300 kr. pr. time 
 

Omklædningsrum ifm. udendørs 
aktiviteter 

 

12,50 kr. pr. time pr. 
rum 

 40 kr. pr. time pr. 
rum 

Mødelokaler kan benyttes gratis af 
klubber/foreninger til 
bestyrelsesmøder, spillermøder osv. 

 - - - 
 

 
 ANDRE ARRANGEMENTER    

Halrum 450 kr. pr. time 450 kr. pr. time 450 kr. pr. time 

Træningssale 300 kr. pr. time 
 

300 kr. pr. time  300 kr. pr. time 

Mødelokaler 150 kr. 150 kr. 
 

150 kr. 
 

Overnatningsgebyr 50 kr. pr. person/nat 
(max. 4.000 kr. pr. nat) 

50 kr. pr. person/nat 
(max. 4.000 kr. pr. nat) 

50 kr. pr. person/nat 
(max. 4.000 kr. pr. nat) 

 
 

  Bemærkninger til prisliste 
 

 Der opkræves fuld lejebetaling for ikke-idrætslige aktiviteter, uanset hvem der står som 
arrangør.  
 
Hallerne gives mulighed for at sælge overskudskapacitet til ikke-idrætslige aktiviteter, hvor 
lejebetalingen som minimum skal være til fuld pris jf. prislisten, og samtidig være højeste pris 
af følgende 2 muligheder: 

o Markedsprisen for tilsvarende lokaler/faciliteter i nærområdet 
o Lejen skal være omkostningsdækkende for lokalerne/faciliteterne, 

der udlejes. 
 

 Foretages inventaropstilling af hallens personale, kan der opkræves: 
 

Borde pr. stk., opstillet ............................................................. 25,00 kr. 
Borde pr. stk., ikke opstillet ....................................................... 10,00 kr. 
Stole pr. stk., opstillet .............................................................. 8,00 kr. 
Stole pr. stk., ikke opstillet ........................................................ 2,00 kr. 
 

 Der kan opkræves fuld betaling for bookinger, der aflyses mindre end 1  
 Mdr. før aktiviteten skulle finde sted.  sv

b 
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Supplerende tilskud fra Folkeoplysningsudvalget 

 
Fast tilskud pr. time for udleje af lokaler til klubber under Svendborg-ordningen til 
folkeoplysende aktiviteter: 

 
 Halrum .................................................................................. 30,00 kr. 
 Øvrige birum, sale, træningslokaler, skydebaner m.fl.  .................... 2,50 kr. 
 Omklædningsrum ..................................................................................... 2,50 kr. 

 
   
   
 
 
 
 
 

Haludvalget, den XX.XX 2020 
 

Folkeoplysningsudvalget, den XX.XX 2020 
 

Kultur- og Fritidsudvalget, den XX.XX 2020 
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