
Priser vid uthyrning Hörby FF klubblokal: 
- Fest fredag-lördag-söndag, tillgång till lokalen från 18:00 

dagen innan - 2400 kr

- Tillgång samma dag - 2000 kr 

- Barnkalas, söndagar från 13.00 och framåt - 400 kr 

- Fest / hyra lokal vardagar (gäller ej röda dagar) måndag-
torsdag - 1800 kr

Obs! Vid fest mitt i veckan skall lokalen vara utrymd kl. 23:00 
och städad senast kl. 10:00 dagen efter 
- Vardagsuthyrning timtaxa (gäller enbart möte/konferens) - 

280 kr/timme 
- Övernattning ex. träningsläger, fredag-söndag pris per natt 

med upp till 20 personer - 2700 kr                                
Därutöver 70 kr/person/natt 

- Stolsöverdrag, vita, till alla stolar - 500 kr 
- Bildprojektor (100 ” duk ingår) - 300 kr                                   

400 kr vid hyra utanför klubblokal 

Om någonting går sönder vid uthyrning, ersätts detta till 
inköpspris



Priser vid uthyrning av tält, bord och stolar
- Tält 6x3 m - 500 kr 
- Tält 3x3 m - 250 kr
- Hopfällbart bord - 50 kr / st
- Hopfällbar, vit stol - 15 kr / st
- Bord + 6 vita stolar - 100 kr 
- Extra stolar, vanliga bruna - 5 kr / st

Om någonting går sönder vid uthyrning, ersätts detta till 
inköpspris

Tält
Våra tält (6 x 3 m och 3 x 3 m) är perfekta för bjudningar 
utomhus. Det är lätt att sätta och packa ner. Om behov finns, 
kan man även sätta på väggar runt om.

Bord och stolar
Vid stora samlingar kan man hyra bord och stolar av oss. Både 
vita stolar och bord är lätta att vika ihop och förflytta.
Det finns totalt 30 bord, 48 vita stolar och 85 extra bruna stolar.

Av oss kan du hyra Hörbys bästa fest- och konferenslokal. 
Vår nyrenoverade och luftiga lokal på 120 kvm passar för runt 
10–100 gäster och till många olika tillställningar så som 
exempelvis student och födelsedagsfester.



Med ljudabsorberande plattor i taket är det en fin akustik där 
inne som gör festen till en ren njutning.
Till lokalen går det även att hyra stolsöverdrag, projektor och 
tält för uteaktiviteterna.

Köket är laddat med porslin och bestick för 80 kuvert. 
Kaffekokare, kyl, frys, spis, ugn och industridiskmaskin som 
diskar på endast 3 min finns också! 

Detta gäller fr.o.m. 2022-06-15


