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Generelt 

• Skihytta er primært et lokale for aktiviteter i Skatval Skilag. Det betyr at egne aktiviteter prioriteres foran 

utleie til andre formål. 

 

Internt bruk 

• Bruken av Skihytta reguleres med bookinglisten som finnes på hjemmesiden her: 

http://www.skatvalskilag.no/skihyttebooking 

og følger 'førstemann til mølla' prinsippet, så alle må derfor alltid registrere så tidlig som mulig når de har 

tenkt å bruke Skihytta. Skriv også inn klokkeslett. Hvis du ikke har egen tilgang til å skrive på booking lista, 

send en email eller SMS med ditt ønske til ansvarlig for utleie. 

• Alle er pliktige til å rydde og eventuelt vaske etter seg. Det gjelder også eventuell oppvask. Dette er veldig 

viktig fordi det skal være trivelig å komme for neste bruker, og det forekommer også utleie av Skihytta til 

andre formål. 

• Dersom du oppdager noen feil eller mangler, noter det i boka for vaktmesterne som ligger fremme i Skihytta. 

Ved feil eller mangler som krever hurtig respons, send en e-mail eller SMS til ansvarlig for utleie. 

• Dersom du ikke disponerer egen nøkkel til Skihytta, henger det en nøkkel i en kodeboks på utsiden ved 

døren. Skilagets folk kan få koden. For andre kan nøkkel lånes av ansvarlig for utleie. Ta kontakt i god tid, 

ikke vent til samme dag som du trenger nøkkelen. 

 

Utleie 

• Skihytta har et godt utstyrt kjøkken, og har plass til ca. 50 personer. Den er enkelt innredet og kan passe til 

møter, barnebursdager o.l. Skihytta har en do og ingen dusj. 

• Minimum utleie er en halv dag (12 timer), se 'vedlegg xx Prisliste' for utleiepriser. Aktive medlemmer i 

Skatval Skilag kan leie til halv pris. 

• Ved utleie skal kontrakten på neste side, 'Kontrakt for utleie av Skihytta og anlegget i Klempen' benyttes. 

• Utleie faktureres i ettertid, enten på e-mail eller som brev til leietaker. 
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UTLÅN AV SKIHYTTA OG ANLEGGET I KLEMPEN. 

 
Utleiepriser (kryss av det som er aktuelt): 
[ ] Hele anlegget inkl. hytte   kr. 3000,- pr. arrangement 
[ ] Hytte hel dag (12 - 24 timer)  kr. 1000,-  
[ ] Hytta halv dag (0 - 12 timer)  kr. 500,-   
 
Betalingsmåte (kryss av)  [ ] kontant   [ ] faktura 
 
Aktive medlemmer leier for halv pris. 
 
Leieperioden regnes fra tidspunktet nøkkel blir utlevert til innlevering.  
 
Ved leie av hele anlegget kan leietaker ta parkeringsavgift som da går til leietaker. 
 
Arealet innenfor gjerdet området er parkeringsfri sone. 
Varer kan kjøres til hytten, men bilen kjøres ut igjen.  
Kjøring på området er ikke tillatt. 
 
Området skal ivaretas på best mulig måte av leietaker. Respekt for natur og anlegg 
regner vi som en selvfølge ☺. 
 
Leietaker forplikter seg til å rengjøre hytta (rydde på kjøkkenet, vaske gulvene og 
toalettet) og rydde bord og stoler før tilbakelevering av nøkkel. 
 
Skatval Skilag forbeholder seg retten til å kreve erstatning for evt. ødeleggelser av 
inventar og / eller eiendom.  
 
Ved feil eller uønskede hendelser skal dette rapporteres snarest mulig til leder i 
hyttekomitéen. 
 
Dette oppsett regnes som en avtale når det er signert av begge parter. 
 
Kvittering mottatt nøkkel  (leietaker + tidspunkt)  ……………………………………………… 
 
 For Skatval Skilag    dato + signatur leietaker 
 
…………………………………………   ……………………………………..................... 
          
dato: …………………………………   Tlf.:……………………………………………………… 
          
Fakturaadr.:………………………………………. 
________________________________________________________________ 
for Skilaget: Kvittering innlevert nøkkel + sjekk hytta: ……………………………........ 
  

www.skatvalskilag.no 


