
Tält Nacka IP vintern 2017-18 från v47 - 51 och v2-13 Totalt 17 veckor

Alternativ Gäller Vad

Kommunens 

pris

Total 

Laget Total Boo FF

Helplan 900 kr 80% 720 kr 20% 180 kr 12 240 kr 3 060 kr

½ plan 450 kr 80% 360 kr 20% 90 kr 6 120 kr 1 530 kr

1/3 plan 300 kr 80% 240 kr 20% 60 kr 4 080 kr 1 020 kr

1/4 plan 225 kr 80% 180 kr 20% 45 kr 3 060 kr 765 kr

1/3 plan 300 kr 70% 210 kr 30% 90 kr 3 570 kr 1 530 kr

1/4 plan 225 kr 70% 158 kr 30% 68 kr 2 678 kr 1 148 kr

 

Alt 1

Alt 2

2:a tid

Alla lag från SR - PF06 har fått en tid i tältet från vecka 47 - v51 och från v 2 - v 13. SR -> PF01 har också fått en sporthallstid. PF04 --> PF06 har fått 

gympasalstid. Om lagen vill behålla den tilldelade tiden i tältet så binder man sig till hela säsongen och faktura skickas från kansliet vecka 43 med 

betalning 6 november. 

Gäller de lag som inte har fått tilldelat gympasaltid PF02-06. Det finns gympasalstider att boka. Om lagen anser att de enbart vill behålla tält-tiden så 

gäller priset i alt. 2. OM ni vill ha tält-tid och gympasalstid så gäller priser i alt. 1.  Man binder sig till hela säsongen och faktureras från kansliet enligt 

alt. 1.

När alla tider är fördelade och lagen har bestämt sig så kan det finnas tider att boka som en 2:a tid i tältet, då gäller kommunens priser som 

faktureras det enskilda laget. Man binder sig till hela säsongen och faktureras från kansliet enligt alt. 1.

Laget betalar per 

tillfälle Boo FF betalar

1

2

Gäller lag som har fått 

tilldelad tid i tältet + inomhus. 

SR till PF06

Gäller de lag som inte har fått 

tilldelat gympasaltid PF02-06. 




