
                                                                                                           
 

ÖVERENSKOMMELSE 
 

Mellan Sundsvalls Slalombacke AB (nedan kallad Anläggningen) och å andra  
 
sidan…………………………………………… (Gruppen/Klubben nedan kallad Klubben) 
träffas följande överenskommelse i anledning av klubbens nyttjande av Anläggningen. 

1.   Klubben förbinder sig att följa Anläggningens regler samt innehållet i SLAO's "Viktigt 

att veta om lift- och utförsåkning". Liftkort skall baras av samtliga i klubben. 

 

2. Klubbens bokningar skall göras hos av Anläggningen särskild anvisad ansvarig eller 

via mail till bokning@sundsvallsslalombacke.se och vid Klubbens ankomst skall 

Anläggningens ansvarige kontaktas. Klubben skall på anvisad plats och på utsatt tid 

utföra sin verksamhet. Vid förhinder skall Anläggningens ansvarige informeras 

liksom vid ändrade tider eller i annat ärende. 

 

3. Klubben är i sin verksamhet på Anläggningen skyldig att hålla högsta 

säkerhetsnivå, anpassat efter rådande förhållanden och vid ev. fartträning skall 

särskild aktsamhet iakttas. Anvisat område skall alltid avgränsas med band 

och/eller skyltar och vid behov skall funktionärer för bevakning finnas. Ansvarig 

inom Anläggningen äger alltid rätt att avbryta Klubbens verksamhet, om så 

bedöms nödvändigt. Efter avslutad verksamhet skall området genast avstädas 

och "rutschas" och lånat material återlämnas till Anläggningen. 

 

4. Anläggningen ansvarar för den normala driften. Klubben svarar för egen och 

medlemmarnas utrustning samt lånad utrustning och för sina medlemmars 

aktiviteter inom Anläggningen. Klubben ansvarar för att säkerheten upprätthålls, om 

inget annat skriftligen överenskommits. Det åligger både Anläggningen och 

Klubben att teckna egen ansvarsförsäkring och i övrigt teckna tillräckligt 

försäkringsskydd. 

 

5. Klubben godkänner Anläggningens Allmänna Bokningsvillkor. 

 
Prislista:  Mån-Tors ett stråk 2 tider/dag 5000 kr inklusive käppar. 
  Fre-Sönd ett stråk 2 tider/dag 5000 kr inklusive käppar. 
  Extra dag utöver 2 tider/dag 1 000 kr/dag 
  Tiderna framgår på Sundsvalls Slalombackes hemsida under länken för bokning. 
  Lån av käppar ingår alltid i priset, ersättning för käppar som går sönder 175 kr/st. 
  Träning med egen käpp går bra, men priset för bokningen är detsamma. 
   

Avbokning sker skriftligen till bokning@sundsvallsslalombacke.se senast 5 veckor före bokad tid och ska genomföras 

av Klubben. Vid avbokning har Anläggningen rätt att ta ut en administrativ avgift på 200 kronor. I det fall avbokning 

sker senare än denna tid, har Anläggningen rätt att erhålla full betalning 

 

Genom undertecknandet av denna överenskommelse, godkänns den till alla delar. 

 
Ort och datum ……………………………………… 
 
För Anläggningen För Klubben 

 
     …………………………………………………  ……………………………………………….. 

Underskrift med namnförtydligande    Underskrift med namnförtydligande  
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