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Bokningsregler för lokaler i föreningshuset 
för IFK Moras klubbar  

IFK Moras klubbar kan boka tider för tillgång till lokaler i Hemusgården för 
verksamhet som träningar, tävlingar samt andra verksamheter och aktiviteter 
som upptaktsträffar, avslutningar, utbildningar, träffar, möten och sociala 
sammankomster mm. Det kostar ingenting för IFK Moras klubbar att boka 
lokalerna. IFK-klubbarna har självklart förtur att boka in sig i lokalerna före 
externa föreningar kan hyra.  

Lokaler som ni bokar 

• Köket/serveringen + samlingslokalen

Information om lokalerna 

Samlingslokalen och köket är en modern, öppen och ljus samlingslokal med 
uteplats mot stadion, med braskamin, hopfällbara bord och stapelbara stolar där 
man kan vara större grupper, max 80 personer. Där finns en modern media-och 
teknikutrustning med stor bildskärm. Det finns mikrofoner med högtalare. 
Högtalarnas kapacitet räcker till att spela bakgrundsmusik, för större 
arrangemang/fest behövs det hyras in annan utrustning av hyresgästen. I 
samlingslokalen finns också ett cateringkök med separat ingång för leveranser, 
där finns utrustning för enklare tillagning av mat och fika.  

Serviceavdelningen med duschar, omklädningsrum, toaletter och bastu går inte 
att boka, den är öppen för alla (även allmänheten) varje dag året runt kl.06.00-
22.30. 

Prioriteringsordning 

Prioritering sker av IFK Moras idrottsallians och hänsyn tas till följande: 

• 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.

Viktigt att ha en bra dialog mellan varandra och en förutsättning att vi kan 
samsas om lokalerna när det behövs. 
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Alla, oavsett om man är en förening, ett företag eller om man som privatperson 

vill hyra lokaler, så kontaktar man Mora kommuns föreningsservice 

Förfrågningar till Mora kommuns föreningsservice skickas till 
foreningsservice@mora.se

Nyckeltagg  

Om du redan har en tagg kommer den bokade tiden att läggas på den (under 
förutsättning att den finns i systemet och kopplat till ditt namn).  

Om du inte har en tagg sedan tidigare kommer du få instruktioner i 
bekräftelsemejlet om att nyckeltaggar kvitteras ut på Mora Simhall. 

Viktigt att meddela om man inte längre behöver taggen eller om man har tappat 
bort den. Det meddelar man till Mora Kommun föreningsservice.  

Dörrar får inte ställas upp med sopkvastar eller dylikt. 

Larm  

Vardagar: Larmet slår på kl.23.00 – 06.00. Bokningar för lokalerna är möjligt fram 
till kl.22.30.  

Helger: Larmet på hela dygnet (man köper 1 timme genom att av larma med 
tagg). Gäller för skidklubben och orienteringen till klubbdelen. Har man bokat 
samlingslokalen/köket under helgen är det avlarmat för den bokade tiden. 

En tidsvarning kommer 5 minuter innan larmet är igång. Lokalerna måste då 
utrymmas. Behöver man boka lokalerna längre än till kl.23.00 meddelar man 
Mora Kommun, Föreningsservice i samband med bokningen. Ansvarig ledare har 
ansvar över att lokalerna utryms i god tid innan larmet sätts igång. Se allmänna 
villkor och regler. 

Allmänna villkor och regler 

Viktigt att vi alla följer de villkor och regler som finns för användning av lokalerna 
och att ledare och ansvariga föregår med gott exempel. Se allmänna villkor och 
regler. 
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