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LEIEKONTRAKT TUNEHYTTA - MED SMITTEVERNREGLER 
 

Leietaker 
 

Leietaker       

Adresse       Postnr/-sted;       

Mobil telefon       E-post:       

 
Ansvarlig arrangør 
Ifølge smittevernregler, så kreves det en ansvarlig arrangør. 
 

Ansvarlig        

Adresse       Postnr/-sted;       

Mobil telefon       E-post:       
 
FØLGENE LEIES: 
 

FREDAGSLEIE 

 Storsalen med kjøkken (fredag kl. 16.00 – lørdag kl. 11.00) kr 3 000,- 

LØRDAGSLEIE 
 Storsalen med kjøkken (lørdag kl. 13.00 – søndag kl. 11.00) Kr 3 000,- 

 Ønsker man å forberede lokalene fredag fra kl. 19: (Kun mulig hvis ikke utleie fredag) Kr 500,- 

SØNDAGSLEIE 

 Storsalen med kjøkken (kl. 13.00-21.00) Kr 2 500,- 

 Ønsker man å forberede lokalene lørdag fra kl. 16: (Kun mulig hvis ikke utleie lørdag) Kr 500,- 

    
 TOTALSUM       

 
BETALING OG UTLEVERING AV NØKKEL 
Leien skal betales kontant ved overlevering av nøkkel for privatpersoner.  
Firmaer kan innvilges å få tilsendt faktura. Ved overlevering av nøkkel, skal både leietaker og ansvarlig arrangør 
møte for å underskrive denne kontrakten.  
 
TILBAKELEVERING AV NØKKEL 
Nøkkel skal leveres tilbake til utleieansvarlig innen fristen. Nøkkel skal legges i utleieansvarlig sin private 
postkasse. Adressen er: Oskar Bjørnlands vei 3, 1712 Grålum. Send en SMS til 404 21 702 når nøkkel er levert. 
 
KONTRAKTEN 
Denne kontrakten, samt gjestelisten skal være lett tilgjengelig under hele arrangement, og skal fremvises 
myndigheter/politi ved en eventuell kontroll av arrangementet.  
 
Brudd på smittevernregler 
Ved brudd på smittevernregler er ikke Tune Idrettslag ansvarlig, men leietager og ansvarlig arrangør. 
 
LEIEPERIODE 
 

Lokalene leies den       (dato) - avsluttes (dato, klokke):       

 
 
 

Grålum,        

 
 

   

                  Leietaker  For Tune Idrettslag 
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SMITTEVERNREGLER PÅ TUNEHYTTA 

 
Det er ikke tillat med arrangementer på Tunehytta uten en ansvarlig arrangør. Ansvarlig arrangør skal sørge for 
at folk holder avstand og at øvrige smittevernregler følges. Ansvarlig arrangør skal også ha oversikt over hvem 
som er tilstede, for det tilfellet at det i etterkant påvises smitte og det er behov for smittesporing. 
 

Krav til ansvarlige arrangører 
 

• pga. Størrelsen på Tunehytta er vi satt en maks grense på 30 personer og dette må overholdes. 

• ansvarlig arrangør skal være navngitt. 

• ansvarlig arrangør skal oppgi sine kontaktdata og være tilgjengelig for kontakt under hele 
arrangementet, og 48 timer etter arrangementets avslutning. 

• ansvarlig arrangør skal fylle ut elektronisk gjesteliste som er utarbeidet av utleier. Denne listen blir 
laget som et PDF-dokument og sendes automatisk til ansvarlig arrangør og utleier. Listen skal være 
utfylt senest 4 dager før arrangementet. 

• listen skal inneholde navn og mobilnummer på alle gjestene, tilfelle en gjest tester positivt for 
covid-19 innen 48 timer etter at arrangementet ble avsluttet. Listen skal uansett oppbevares i to 
uker etter arrangementet. Dette er vesentlig for at myndighetene raskt skal kunne definere 
nærkontakter og sette disse i karantene 
 

Som ansvarlig arrangør må du 
 

• ha egne stasjoner med hånddesinfeksjon plassert i alle gjestearealer, tilgjengelig for alle gjester  
• be alle gjester om å bruke hånddesinfeksjon når de ankommer arrangementet 

• sørge for ekstra hyppig renhold på alle felles kontaktflater, som dørhåndtak og andre 
berøringsflater 

• tilrettelegge for minimum én meters avstand mellom gjester. Unntak er medlemmer av samme 
husstand. 

• tilrettelegge for minst én meters avstand mellom bord/grupper, helst to meter (dette er viktigere jo 
lengre bordsettingen varer og om det nytes alkohol) 

• Våre bord er 180x80 cm, noe som tilsier at det er kun plass til 2 personer pr. bord og de skal sitte på 
samme side av bordet 

• informere om at gjester som føler deg dårlig eller har luftveissymptomer, ikke skal delta 

• sørge for å ha full oversikt over alle deltakere 
• Det skal være 2 faste personer som kan være på kjøkkenet 

 
Etter arrangementet 
 

• sørge for desinfisering med Antibac på alle felles kontaktflater, som dørhåndtak, kjøkkenbenk, bord 
stoler, blandebatterier og toalett.  

 
 

 
Uten av vi vet det sikkert så kan det forekomme kontroll av myndighetene / politi på at smittevern overholdes. 
Ved brudd så er det ansvarlig arrangør som stilles som ansvarlig, og ikke Tune Idrettslag. 
 
 
 
 
 

Grålum,        

 
 

   

                  Ansvarlig arrangør  For Tune Idrettslag 
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VÅRE VILKÅR 

 
 
Leieformål 
Tunehytta leies ut til arrangementer, møter, lukkende selskaper som bursdager, jubileum, dåp, konfirmasjon, 
firmafester osv. 
Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen til å leie Tunehytta. 
Leietaker må være over 25 år og leietaker må selv være tilstede under hele leieperioden. 
Salg av alkohol er ikke tillatt 
Vi forbeholder oss retten til å avslå utleie til rene ungdomsfester.  
 
Kjøkken 
Leietaker må ha med kluter og glasshåndklær til eget bruk. 
 
Opprydding 
Lokalene skal være ferdig ryddet innen avtalt tid med utleier. Ved utleie fredag eller lørdag så skal lokalet være 
ryddet før kl. 11:00 dagen etter selskapet. Er det ikke annen utleie den helgen kan man avtale et senere 
tidspunkt med utleier uten ekstra kostnad. 
 
Ved leie Torsdag og søndag skal lokalet være ferdig ryddet innen kl. 20.00 samme dag. 
Lokalet skal forlates i ryddet stand og innen angitt tidsfrist. 
  

• Stearin fjernes fra lysestaker, bord, stoler og gulv 

• Bord skal vaskes og tape, lim m.m. fjernes.  

• Bord og stoler skal plasseres i henhold til standard oppsett, som henger på kjøkkenet. overskytende 
stoler stables på klubbrommet på anvist plass.  

• Alle rom som er blitt benyttet skal ryddes. Gulvene skal være klargjort for vasking, dvs. papir, 
matrester og annet søppel skal være fjernes.  

• Kjøkkenutstyr, servise, glass, bestikk etc. skal vaskes i oppvaskmaskinen, og settes tilbake på anvist 
plass. 

• Platene på komfyren skal tørkes av etter bruk. Stekeovn, stekebrett og rister skal rengjøres etter bruk. 

• Benkeplatene på kjøkkenet og alt utstyr skal være rengjort og fremstå som rene og ryddige.   

• All søppel skal fjernes (også på toalettet). Søppel legges i søppelbeholder ute. 

• Tomflasker kan leietaker ta med seg og dette skal ikke kastes i søppeldunk/container 
  

Ved tilgrising eller manglende opprydding er leietaker ansvarlig for utgifter til ekstra vask / opprydding 
 
Erstatningsplikt 
Utleier er ikke ansvarlig for leietakers/deltakers eiendeler/rekvisita. Leietaker er erstatningspliktig for 
skader/mangler som påføres bygning, inventar og utstyr. Det skal straks melde fra om slike skader. 
 
Avbestilling 
Avbestilling mindre enn 30 dager før utleie kreves kr. 1 500,- i kompensasjon. Ved avbestilling mindre enn en 
uke tilfaller hele beløpet Tune IL. 
 
Kansellering av Tune IL eller dobbelt bookinger 
Tune IL er ikke økonomisk ansvarlig hvis vi velger å kansellere en utleie eller at det har forekommet en 
«dobbelt» booking. 
 
 

Grålum,        

 
 

   

                  Leietaker  For Tune Idrettslag 
 


