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Skidstadion etablerades i mitten av 80-talet och sedan dess har drömmen 

funnits hos både IFK Mora idrottsallians och deras klubbar samt Mora kommun 

om att bygga en modern friskvårdsanläggning som utgångspunkt för motion 

och träning samt tävlingsarrangemang.

2015 togs ett gemensamt beslut av samtliga IFK Moras klubbar om att bygga ett 

föreningshus som blev verklighet i november 2017.

IFK Mora vill att Hemusgården ska vara en naturlig mötesplats där människor 

möts och utvecklas genom motion och idrottsliga aktiviteter som bidrar till god 

folkhälsa och social gemenskap.
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Huset kan användas i samband med träningar, tävlingar, upptaktsträffar, 

avslutningar, sociala sammankomster, möten, läger, teknikträning och andra 

tillfällen då man vill vara samlade i liten eller stor grupp. 

• Samlingslokalen för max 80 personer har modern media- och 

teknikutrustning

• Kök

• Klubbdelen

• Omklädningsrum och dusch.
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IFK Moras klubbar gör terminsbokningar för planerade och återkommande tider till 

boka.hemusgarden@ifkmora.se. 

Bokningar utöver terminsbokning görs på tillgängliga tider till Mora kommuns föreningsservice 

minst 14 dagar i förväg.

Terminer Sista ansökningsdatum 
Januari – april 15 oktober
Maj – augusti 30 januari
September – december 15 juni

Vid bokning av lokaler ska följande anges:
Klubb och lag/grupp. 
Aktivitet (träning, tävling, möten och samlingar mm)
Namn och telefonnummer till ansvarig. 
Datum, tid el tidsperiod samt lokal för önskad bokning

Ett bekräftelsemail från Mora kommuns föreningsservice skickas till den som står som 
ansvarig för bokningen.
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• Hänsyn tas till vilken typ av verksamhet det gäller. 

• Större tävlingar går före mindre arrangemang och events.

• Ungdomsverksamhet prioriteras.

• Hänsyn tas till säsong för de olika grenspecifika idrotterna.

• Uthyrning till övriga föreningar. 
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Det finns möjlighet för andra föreningar, företag och privatpersoner att hyra 

lokalerna under förutsättning att det finns tillgängliga tider:

• Köket/serveringen + samlingslokalen

Föreningar, skolklasser och företag skickar förfrågningar till Mora kommuns 

föreningsservice: foreningsservice.kultur-fritid@mora.se

Privatpersoner skickar förfrågningar till: boka.hemusgarden@ifkmora.se

mailto:foreningsservice.kultur-fritid@mora.se
mailto:boka.hemusgarden@ifkmora.se


www.ifkmora.se

Tillgängliga tider syns i Mora kommuns bokningssystem. 

Vid flera förfrågningar för samma tidpunkt gäller följande prioriteringsordning:

1. Förskolor och skolor inom Mora Kommun samt föreningar och 

organisationer som definieras som bidragsberättigad enligt Mora 

kommuns reglementet har förtur. Gäller även studieförbund och inom 

riksidrottsförbundets (RF) verksamma förbund.

2. Övriga föreningar

3. Företag

4. Privatpersoner
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• Om du redan har en tagg kommer den bokade tiden att läggas på den (under 

förutsättning att den finns i Mora kommuns system och kopplat till ditt namn). 

• Om du inte har en tagg sedan tidigare kommer du få instruktioner i 

bekräftelsemejlet vid bokning. Nyckeltaggar kvitteras ut på Mora simhall.

• Det är viktigt att meddela om man inte längre behöver taggen eller om man har 

tappat bort den. Det meddelar man till Mora kommuns föreningsservice. 
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• Allmänna villkor och ordningsregler finns att läsa på ifkmora.se.  Det är 
viktigt att vi tillsammans följer de regler och villkor som gäller för lokalerna 
för allas trivsel.

• Användning av media- och teknikutrustning. Manual finns på 
Hemusgården. Johan Trygg IFK Mora IA kan svara på frågor.

• Instruktioner och manualer för kök och larm finns på Hemusgården.

Varmt välkommen att höra av er till 
IFK Mora idrottsallians kansli för frågor!

ifkmora.se
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