
A. Betalingssatser for Dombås samfunnshus og Dovre svømmehall,  

moskushallen ved Dombås skole mv, fra 01.01.2019: 

  

 DOMBÅS SAMFUNNSHUS:  

1a. Garderober, pr garderobe pr gang inntil 2 timer  

 For idrettslag 138,- 

 - maks. pris fra 3 timer og mer 480,- 

   

 Tillegg for lørdager, søndager og helligdager  + 50% 

   

1b. Trening, idrettsarrangement, leie av sal pr time 168,- 

 - maks. pris fra 3 timer og mer 590,- 

   

2. Leie av scene ved musikk / sangøving,  pr gang   138,- 

 - maks. pris fra 3 timer og mer 480,- 

   

3. Festsal 

- grunnpris 

 

Ved tilstelninger der det er over 400 personer tilstede, blir prisen økt 

med 50%. 

 

Tillegg for tilstelninger på helge- og høgtidsdager, samt etter 

kl. 12.00 på jule-, pinse- og nyttårskveld og onsdag før skjærtorsdag 

 

2.900,- 

   

 

 

 

 

+ 50% 

   

4. Teater med scene og skuespillergarderober,  

kunstutstillinger etc, pr gang       

2.290,- 

   

5. Møte, konserter, kurs, bingo pr kveld   1.140,- 

   

6. A. Kantine,  pr time   310,- 

 

 

- maks. pris fra 3 timer og mer 1.050,- 

 B. Kantine m/ kjøkken (krever godkjent fagpersonell),  pr time   520,- 

 

 

- maks. pris fra 3 timer og mer 1.350,- 

7. Utleie av klasserom,  pr gang  

 - møter, kurs, næringsliv / kommersielle organisasjoner   850,- 

 - ideelle lag / frivillige organisasjoner     300,- 

 - voksenopplæring, musikk- og sangøvinger, barn og ungdom 

(hverdager til kl 21.00) 

 

Gratis 

   

8. Utleie auditorium  

 - hel dag 2.060,- 

 - kveld 1.140,- 

 For fast leie over 2 mnd eller mer, reduksjon 25% 

  

DOVRE SVØMMEHALL: 

 

9. Dagtid og kveld, pr time   390,- 

 Leie pr time ut over 2 timer i sammenheng   290,- 



 Tillegg pr time for helge- og høgtidsdager, samt onsdag før 

skjærtorsdag. Minimum 2 timer 

  215,- 

 Tillegg for varmtvann, pr gang   290,- 

 Lag som leier svømmehallen fast på dag- eller kveldstid, får en egen 

reduksjon i prisen med 10%. 

 

   

10. Offentlig bading. Årskort Pris klippekort  

(med 10 klipp) 

Enkelt- 

billett 

     

 Barn / skoleelever (under 19 år)   300,-   150,-    30,- 

 Voksne   600,-   300,-    50,- 

 Kommentar:  Årskort gjelder ett år fra kjøpsdato  

   

 MOSKUSHALLEN VED DOMBÅS SKOLE:  

 Satser for volleyballhallen er kr pr time  

   

11. Trening, idrettsarrangement    220,- 

 - maks. pris fra 3 timer og mer 770,- 

   

12. Andre arrangement    800,- 

 - maks. pris fra 3 timer og mer 2.800,- 

   

13. 25% reduksjon i satsen fra og med 3. time sammenhengende, 

eller ved fast leie i minimum 2 måneder 

 

   

15. 50% tillegg til grunnprisen ved utleie lørdag, søndag og helligdager og 

i skoleferier. Tillegget for lørdag og søndag beregnes ikke i 

forbindelse med idrettsarrangement. 

 

 


