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Halmodellen skal sikre






at idrætshallerne får tilskyndelse til at løbe nye aktiviteter i gang
at skoler og foreninger fortsat har gode forhold i idrætshallerne
at der er mulighed for at støtte udviklende tiltag
at ordningen er enkel for både kommune og facilitet
at der sikres et økonomisk grundlag for at drive idrætshal i kommunen

Halmodellens priser
Der er i 2015 besluttet ændringer i halmodellen. Disse skal implementeres i årene
fra 2016 til 2019. Det kommunale tilskud i tabellen nedenfor er derfor 2016-priser.
Disse baseres på en gradvis reduktion i taksterne, som i 2017 vil være 215 kr. pr.
aktivitetstime i en hel hal de første 1000 timer og 190 kr. over 1000 timer. Prisen for
en Annex-hal vil være 70,25 kr. pr. aktivitetstime fra 2016.
Timepriser i hallerne (i 2016 kr.)
De første 1.000 timer

Over 1.000 timer

Kommunens tilskud
til foreningstimer

Hal: 225 kr.
Anneks: 70,25 kr.

Hal: 200 kr.
Anneks: 70,25 kr.

Sund kost tillæg til
foreningstimer

Hal: 21 kr.

Hal: 21 kr.
Dog max. 2000 timer.

Foreningernes pris

1/1 hal: 70-130 kr.
½ hal: 35-65 kr.
Anneks: 40-80 kr.

1/1 hal: 70-130 kr.
½ hal: 35-65 kr.
Anneks: 40-80 kr.

Særligt for Brobyværkhallens opdeling:
Stort sportsflade: 55-95 kr.
Lille kulturflade: 40-80 kr.

Alle takster og priser reguleres årligt jf. KL’s fremskrivningstakst på området.

Retningslinjer for halmodellen
Tilskudsgrundlaget er 70% af udlejningen et år før tilskudsåret og 30% af
udlejningen to år før tilskudsåret. Eksempelvis beregnes tilskuddet for 2016 således
på baggrund af 70 % af de udlejede timer for 2015 og 30% af de udlejede timer i
2014.
Renter og afdrag af eksisterende langfristet gæld afholdes af kommunen.
Låneoptagelse med sikkerhed i ejendommen skal godkendes af kommunen.
Prisen for brug af omklædningsrum, skydebaner og andre klublokaler fastsættes i
en dialog mellem forening og facilitet. Foreningen kan efterfølgende søge
lokaletilskud til udgiften.
Der skal dog opkræves leje af foreningen på et niveau, der er rimeligt for både hal
og forening, set i relation til omfanget af foreningens brug.
Lejen skal svare til markedsniveauet for udlejning af lignende faciliteter.
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Yderligere faste elementer i modellen er
Understøttelse af sund kost – mulighed for forhøjet tilskud:
Kommunen arbejder for at fjerne usund kost fra hallerne. Derfor er der et øget
tilskud til foreningstimer i haller der har udfaset den usunde kost og som udbyder
sund kost. Argumentet er, at der er lidt højere omkostninger knyttet til sund kost i
forhold til den traditionelle halmad.
Kommunen betaler til haller, der kan dokumentere udbud af sund kost 21 kr. ekstra
pr. haltime udlejet til foreninger. Hallen skal udfase øvrige usunde kostalternativer
(friture, slushice mv.) over tre år. Der gives dog maksimalt tilskud på 42.000 kr.

Understøttelse af halbooking
Hallerne skal kunne bookes online og hallerne er desuden forpligtiget til at
indberette, hvor meget hallen er i brug. Ved at bruge halbookingsystemet, er der
mulighed for at lette indberetningen betydeligt.
Der igangsættes i 2015-2016 et analysearbejde med henblik på at evaluere det
eksisterende system og overveje mulige alternativer.
Kommunen vil til og med 2016 fortsat bidrage til driften af halbooking ved at
understøtte hallerne, der anvender systemet fmk.halbooking.dk ved at betale op til
500 kr. i støtte/måned til driften af systemet i den enkelte hal.
På baggrund af evalueringen vil det blive besluttet, hvordan den kommunale støtte
til halbooking skal indrettes fremover.

Enerigioptimeringspulje
På baggrund af aktiviteterne i hallerne, vil der i nogle år være et overskud i
haltilskudsmodellen. Dette overskud anvendes til en pulje, hvor der er særlig fokus
på energioptimering. Ved at optimere på energiforbruget, kan hallerne forbedre
driftsresultatet, idet de beholder besparelsen.
Hvert år kan hallerne senest d. 1. april, således søge om et sådant tilskud.

Udviklingspulje
Der afsættes årligt 300.000 kr. til en udviklingspulje. I hovedoverskrifter, kan der
søges om støtte til følgende udviklingsinitiativer:
Støtte til udviklingsplaner og anden strategiudvikling
Alle idrætshaller skal have en udviklingsplan for at modtage kommunal støtte. For at
have en opdateret plan og i det hele taget et stærkt strategisk fundament, kan der
søges støtte til at understøtte en sådan udvikling. Det kan både være støtte til at få
udvikling en strategisk plan på skrift, men det kan også være til at afvikle andre
typer af processer, der fører til andre typer af skriftlige produkter.
Understøttelse af etablering af sund kost
Der kan søges om støtte indkøb af nødvendigt udstyr til at fremstille sund kost
(blendere, køleudstyr mv.) samt til øvrige relevante omkostninger i forbindelse med
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omstillingen til sund kost. Tilskuddet betinges bl.a. af, at der
foreligger en plan for udfasning af den usunde kost over en treårig periode. Se kriterier bagerst.
Igangsætning af nye aktiviteter
For yderligere at understøtte idrætshallernes mulighed for at generere flere
indtægter, understøttes det på forsøgsbasis, at hallerne kan søge støtte til at
igangsætte nye aktiviteter. Støttemidlerne kan anvendes til undervisere, rekvisitter,
PR-fremstød eller andet der kan skabe ny aktivitet i hallen.
Kompetenceudvikling af ledelse og bestyrelse

Der er stigende krav til både bestyrelse og ledelse i de selvejende haller. For
at klæde disse personer bedre på, er der mulighed for at søge støtte til at
kompetence udvikle ledelse og bestyrelse i form af tilskud til relevante
uddannelsesaktiviteter eller lignende.

Skolernes brug af idrætshallerne og svømmehallerne
Faaborg-Midtfyn Kommune giver et fast basistilskud som skal være med til at dække
slitage og øvrige driftsomkostninger – herunder også give skolerne adgang til hallerne
uden yderligere omkostninger for kommunen.
For at sikre, at haller med stor slitage og store driftsomkostninger får større tilskud,
beregnes basistilskuddet ud fra et skøn af, hvor meget hallen bruges.
Basistilskuddet er på den baggrund fastsat på følgende måde :







I en mindre hal uden skole: 93.600 kr svarende til 360 timer (2018-niveau)
I en mindre hal med folkeskole: 156.000 kr. svarende til 600 timer (2018niveau)
I en hal med større skole tilknyttet: 208.000 kr. til 221.00 kr. svarende til 800850 timer (2018-niveau)
De store centre med to haller: 1600 timer svarende til 416.000 kr. (2018niveau)
Annekshallerne: 42.150 kr. svarende til 600 timer (Aarslev og Faaborg).
I de selvejende svømmehaller, hvor der er mange forskellige skoler, friskoler
og institutioner som brugere, gives der et tilskud på 1.115.250 kr. svarende til
op til 750 timer per hal.

Ønsker hallen og/eller skolen at timerammen udvides, skal dette ske på baggrund af
konkret ansøgning og på baggrund af dokumentation ud fra tidligere års aktivitetsniveau
eller på baggrund af fremtidigt dokumenteret behov. Udgangspunktet er, at der indkøbes
timer, således at folkeskolerne kan få opfyldt deres behov.
I de små haller, kan anden civilsamfundsaktivitet end skole- og institutionsaktivitet tælles
med i timerammen for at kunne dokumentere at den kommunalt indkøbte timeramme
anvendes tilstrækkeligt. Kun arrangementer forhåndsgodkendt af kommunen kan indgå.
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Omklædningsfaciliteter
Der betales et fast beløb for skolens brug af omklædningsrum til de haller, hvor
skolen bruger omklædningsrummet uden for sæsonen. Der differentieres efter, hvor
ofte omklædningsrummene bruges og hvor mange der bruger dem (2015-priser):
 8.000 kr. Brug af omklædningsrum 1-3 dage om ugen i perioden maj til
oktober af op til 15 skoleklasser.
 12.000 kr. Brug af omklædningsrum 1-3 dage om ugen i perioden maj til
oktober af over 15 skoleklasser.
 16.000 kr. Brug af omklædningsrum 3-5 dage om ugen i periode maj til
oktober af op til 15 skoleklasser.
 20.000 kr. Brug af omklædningsrum 3-5 dage om ugen i perioden maj til
oktober af 15-25 skoleklasser.
 24.000 kr. Brug af omklædningsrum 3-5 dage om ugen i perioden maj til
oktober over 25 skoleklasser.

Lokale aftaler om brug af hal, sale og øvrige rum
Skolerne kan efter nærmere aftale med hallen kan veksle haltimer til timer i mindre
lokaler. I udgangspunktet veksles en time i en idrætshal til to timer i et andet, mindre
lokale som fx bevægelsessal mv. Efter nærmere aftale kan der også lokalt veksles
mellem brug af hal og spinningslokaler, styrketræningslokaler mv.

Prioritering af brugergrupper i dagtimerne
Prioriteringen blandt de forskellige brugere er:
1. folkeskoler og ungdomsskolens 10. klassetilbud
2. friskoler, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2014 (se liste over
friskoler sidst i dokumentet)
3. børnehaver, sfo’er, ungdomsskolen og andre institutioner rettet mod børn og
unge.
4. andre kommunale institutioner – og administrationen.
Faaborg-Midtfyn Kommune understreger vigtigheden af, at det er grundlæggende
for samarbejdet mellem hal, folkeskole og friskole, at alle parter udviser en høj grad
af fleksibilitet og imødekommenhed for hinandens ønsker og behov. Ved at udvise
en sådan gensidig fleksibilitet, er der forhåbentlig ikke brug for firkantede aftaler om,
hvordan hallen udnyttes bedst muligt, idet det både er i hallens og skolernes
interesse, at hallen opretholder sin eksistensberettigelse gennem et højt aktivitetsog vedligeholdelsesniveau.

Et årshjul for dialogen mellem hal og skole – samt friskole
En tæt og vedvarende dialog mellem hal, skole og friskole er en forudsætning.
Derfor er en del af modellen også et årshjul, som såvel hal som skole/friskole skal
følge.
Hvis det ikke lykkes at løse koordineringsudfordringerne via dialog, er
nedenstående tidsfrister gældende. Hvis en af parterne ikke lever op til disse
tidsfrister, kan den modsatte part disponere over hallen i tidsrummet kl. 8-15.
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Årshjulet for samarbejdet mellem hal, skole, friskole og
institutioner er:
 Senest den 1. april: Idrætshallen melder til de skoler, friskoler og institutioner,
der brugte hallen sidste år, hvilke tidspunkter på ugen, man gerne ser de går
uden om. Hallen kan anmode om op til 1 hel skoledag eller vælge, hvad der
svarer til 1 hel skoledag bestående af 1 formiddag og 1 eftermiddag på to
forskellige dage.
 Senest den 15. maj: Skoler og friskoler melder tilbage, hvilken hel eller to
halve dage, de evt. har mulighed for at afgive hallen til anden side.
Folkeskolerne har 1. prioritet og hvis de kan fylde hallen ud med reel aktivitet
og dermed forbruge hele timerammen, har skolen ret til at gøre dette og
dermed ikke frigøre tid til hallerne. Hvis ikke skolerne kan udfylde hele
timerammen, er skolerne forpligtiget til at forsøge at samle timerne mest
muligt, så der kan frigøres tid til friskolerne og andre institutioner, samt mest
mulig sammenhængende tid til anden udlejning i idrætshallerne.
 Skoler og friskoler opfordres – så tidligt som muligt – at gå i dialog om
brugen af idrætshallen og evt. se på muligheden for at dele hallen, hvor det
måtte være nødvendigt og muligt.
 Senest den 15. juni: Skoler og friskoler melder tilbage til hallen, hvilke timer
de ønsker reserveret til det kommende skoleår i idrætshallen. Skoler og
friskoler skal også angive, hvornår de ønsker at anvende
omklædningsrummene i udendørssæsonen.
 Senest den 1. juli: Andre institutioner kan indgive ønsker til, hvilke tider de
gerne vil have.
 Senest den 1. august: Hallen sender programmet for det kommende år ud til
de skoler, friskoler og institutioner, som er faste brugere af idrætsanlægget.
Øvrige retningslinjer for samarbejdet mellem hal, skole, friskole og institutioner:
 Aflysninger: Efterfølgende skal skoler, friskoler og andre institutioner, så snart
det er muligt, aflyse timer de alligevel ikke måtte få brug for af forskellige
årsager.
 Hvis skole, friskole eller institutioner i gentagne tilfælde ikke aflyser de
reserverede tider, kan hallen opkræve gebyr af skolen for ikke-aflyste timer.
Gebyret kan ikke overstige det beløb, som foreninger betaler for at leje hallen
(for 2015 max. 100,50 kr.)
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Hvad skal hallen oplyse til kommunen?
Hvert år skal hallen senest d. 1. april indsende et årsregnskab samt flg. oplysninger:
 Hvem der i det forgangne år har lejet hallen og i hvor mange timer? Det skal
være realiseret forbrug af de enkelte brugere brudt ned til den enkelte uge.
 Hvor mange skoletimer, der er forbrugt i det forgangne år? Det skal være
realiseret forbrug brudt ned til den enkelte uge.
 Udgifter afsat og realiseret til vedligeholdelse pr. år og i gennemsnit over de
foregående tre år skal fremgå af årsregnskabet. Det er hallens ansvar at
forestå den nødvendige vedligeholdelse. I forlængelse af Faaborg-Midtfyn
Kommunes analyse fra 2007 bør der skønsmæssigt være afsat ca. 120.000
kr. pr. lille hal pr. år og ca. 200.000 til hallerne i de større centre (altså to
haller).
 Kopi af den aktuelle udviklingsplan, hvis denne er ændret siden senest
fremsendte
 Det aktuelle udbud af sund kost og en plan for udfasning af eksisterende
usund kost, hvis der ønskes tilskud til sund kost.
Der vil være en løbende dialog mellem kommune og hallerne på baggrund af
udviklingsplanen.

Betingelser og stikprøvekontrol
Det er en betingelse for at foreningerne kan leje idrætshallen til den nedsatte pris og
dermed modtage offentlig støtte, at der foregår reel aktivitet i hallen. Det vil sige, at
idrætsforeningen skal være fysisk til stede i hallen og lave folkeoplysende
foreningsaktivitet.
Hallerne er forpligtet til at have et online booking-system, hvortil Faaborg-Midtfyn
Kommune har adgang. Det skal være muligt at booke hallen i systemet og det skal
være muligt at afrapportere aktivitet på hver enkelt dag ned på den enkelte aktivitet.
Evt. rettelser skal være foretaget senest tre dage efter aktiviteten kunne have været
afholdt.
På baggrund af oplysningerne i dette system vil Faaborg-Midtfyn Kommune
foretage stikprøvekontroller af både foreninger, skoler og institutioners brug af
idrætshallen med henblik på at sikre, at der foregår reel aktivitet i hallen. Hvis ikke
der er overensstemmelse mellem den reelle aktivitet og det grundlag, hvorpå
tilskuddet er blevet givet, kan tilskuddet nedsættes.
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Særligt om svømmehallerne i Ringe og Faaborg
Timepriser i svømmehaller (i 2016 kr.)
Kommunens tilskud til svømmehaller for foreningernes brug af 1.316 kr.
25 m bassin og børnebassin
Tilskuddet tildeles kun en gang pr. time, men hvis flere foreninger lejer sig ind i samme time
øges tilskuddet til svømmehallen med 15 % pr. forening – dog max. 3 foreninger i samme time.
Der gives kun ½ tilskud, hvis kun børnebassinet benyttes af en forening – se nedenfor.

Kommunens tilskud til svømmehaller for foreningernes brug af 658 kr. (½ af fuld takst)
varmtvandsbassin eller hvis kun børnebassinet benyttes
Tilskuddet til varmvandsbassinet tildeles uanset om resten af svømmehallen er lejet ud eller ej.
Booking og indberetning af timer skal opgøres særskilt fra 25 m bassin. Tilskuddet til
varmtvandsbassinet tildeles kun en gang pr. time, men hvis flere foreninger lejer sig ind i
samme time øges tilskuddet til svømmehallen med 15 % pr. forening – dog max. 3 foreninger i
samme time. Tilskuddet til børnebassinet tildeles ikke, hvis 25 m bassinet er lejet ud til en
anden forening – se ovenfor.

Kommunens tilskud til svømmehaller for offentlig åbningstid i 329 kr.
”prime time” – kun tidsrummet fra kl. 14.00-20.00, samt
(1/4 af fuld takst)
weekend 10.00-16.00.
(25 m og børnebassin, evt.
Taksten indebærer at mindst halvdelen af 25 m bassinet og hele børnebassinet er åbent for
varmtvandsbassin)
offentligheden, samt der skal gøres opmærksom på evt. anden udlejning. I tilfælde af at
svømmehallen er lejet ud til foreninger i mindst halvdelen 25 m bassinet vil svømmehallen kun
modtage det fulde tilskud for foreninger. Varmtvandsbassinet indgår i denne takst, men kan
lejes ud til anden side. Timer estimeret for 2014 i FF: 1000 timer (50 uger x 20 timer) og i MFC:
600 timer (50 uger x 12 timer).

Kommunens tilskud til svømmehaller for institutions- og
skoletimer gives der 750 timer

1535 kr.

Foreningens pris for 25 m. bassin og børnebassin
Svømmehaller

212 kr. pr.
forening

(Ringe og Faaborg
svømmehaller kan
variere prisen med op
til 20 % - billigere eller
dyrere – på linie med
fleksible
foreningspriser for tørhallerne)

25 m. bassin (under forudsætning af, at
børnebassinet kan udlejes til anden
side)
½ 25 m. bassin (under forudsætning af,
at den anden halvdel af 25 m. bassinet
kan udlejes til anden side – herunder
også off. åbningstid)

181 kr. pr.
forening
128 kr. pr.
forening

Foreningsprisen nedsættes med 20 % pr. forening, hvis
flere foreninger lejer sig ind i samme time – dog max. 3
foreninger i samme time. Baneandelen og dermed prisen
kan justeres med lokale aftaler.

Børnebassin (under forudsætning af, at 75 kr. pr. forening
25 m. bassinet kan udlejes til anden
side)
Varmtvandsbassinet
212 kr. pr.
forening
(max. 35 % af tilskuddet)

De nævnte svømmehalspriser er med afsæt i, at svømmehallen selv ejer og drifter
anlægget. Evt. udgifter til livredder giver kommunen ikke støtte til.
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Særlig betingelser for vedligeholdelse af svømmehaller
Analyser fra konsulentvirksomheden COWI (2013) viser at de to selvejende
svømmehaller kræver et årligt vedligeholdelsesbudget på min. 400.000 kr. (2015priser). Derfor kræves det at hver svømmehal afsætter min. 400.000 kr. til
vedligeholdelse ud af det tilskud svømmehallerne modtager fra kommunen.
Ligeledes skal udarbejdede vedligeholdelsesplaner følges og opdateres årligt 10 år
frem i tiden.

Tilføjelse vedr. livredder i svømmehallerne
Ringe Svømmehal:
Hvis den enkelte skole/institution har uddannede/certificerede livreddere, må disse
bruges i det tidsrum, hvor skolen har undervisning i svømmehallen. Hvis det ikke er
tilfældet, må den enkelte skole selv tilkøbe livredder hos svømmehallen i Midtfyns
Fritidscenter.
Faaborg Svømmehal:
Skoler skal købe livredder til alle lektioner til en pris af 225 kr. pr. lektion. En
svømmelærer kan tilkøbes for 350 kr. pr. lektion. (2016-priser)
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BILAG 1: Tro og love erklæring sund kost
Undertegnede er indforstået med at følge nedenstående retningslinjer med henblik på at opnå
forhøjet støtte til sund kost i selvejende idrætsfaciliteter:
1. Mad serveret i idrætsfaciliteterne, der modtager tilskud til sund kost, skal være
Nøglehulsmærket eller leve op til kravene for Nøglehulsmærket.
2. Der tillades et mindre varesortiment af slik og is. Samlet kan en facilitet have 10 forskellige
varianter. Produkterne bør så vidt muligt være baseret på naturlige farvestoffer og have et
reduceret indhold af fedt, sukker samt tilsætningsstoffer.
3. Salg af øl og vin samt salg af læskedrikke i flaskeformat accepteres under forudsætning af,
at faciliteten opstiller mulighed for let adgang til gratis koldt vand, enten i form af
koldtvandshane eller koldtvands automat.
4. Frituregryde og produkter tilberedt i friture tillades ikke.
5. Der må ikke ske markedsføring af usunde produkter. De få usunde produkter der tillades,
må ikke have en fremtrædende placering, hverken ved fysisk placering eller ved reklamering
i facilitet og på hjemmeside/halbooking.
6. Faaborg-Midtfyn kommune forbeholder sig retten til at foretage stikprøvekontrol i
idrætsfaciliteter, der modtager forhøjet afregning af foreningstimer.
7. Har idrætsfaciliteten modtaget 2 skriftlige henstillinger om, at retningslinjerne for sund kost
ikke er blevet fulgt, kan det forhøjede tilskud for det aktuelle år kræves tilbagebetalt.
8. For at hallerne fortsat kan afvikle større arrangementer til konkurrencedygtige priser,
foreslås det desuden, at idrætsfaciliteterne får mulighed for at afvige fra brug af
nøglehulsmærkede produkter ved tilberedning af mad til større lukkede arrangementer
(fester, jubilæer mv.) og mad ud af huset (det vil sige mad, som leveres uden for
idrætshallens matrikel).
9. Kriterierne for Sund Kost vil løbende blive justeret. Faaborg-Midtfyn Kommune giver dog
sikkerhed for, at kriterierne i perioden 2012-2014 ikke strammes yderligere.
I forbindelse med indsendelse af regnskab 1. april skal faciliteter, der ønsker at få et forhøjet tilskud
pr foreningstime, indsende denne forpligtende erklæring på, at de vil leve op til ovenstående kriterier.
Tilskuddet vil blive udbetalt med en forøgelse på 20 kr. pr. foreningstime, faciliteten indberetter, dog
max. 40.000 kr. I det år der søges, vil max. beløbet dog være 20.000 kr.
Dato:
Hal:
Formand

Halinspektør

Evt. forpagter

______________

______________

_______________
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BILAG 2: Indberetningskrav til idrætshaller og
svømmehaller (jf. ovenstående beskrivelse) – FAKTAARK
eksempel

Hal/idrætscenter:
Indtægter – regnskabstal 2015:
Indtægter fra tilskudsberettigede foreninger på halgulvet

Kr.

Indtægter fra anden udlejning og indtjening

Kr.

Udgifter – regnskabstal 2015:
Indvendig vedligeholdelse

Kr.

Udvendig vedligeholdelse

Kr.

Årets resultat (underskud/overskud) – regnskab
2015-tal:

Kr.

Tjekliste over hvad der minimum skal indberettes:
Budget for 2016 – herunder afsatte midler til
vedligeholdelse
Regnskab for 2015
40-timers pulje – dokumentation/beskrivelse af
anvendelsen
Sundkost – vedlagt menukort, samt udbud af usund
kost
Udviklingsplan – 3 år efter skal en status på planens
handlingsplaner og målsætninger beskrives
Skriv samlet timetal herunder:
Foreningstimer – vedlagt time-/dagsoversigt i excelark
over reel afholdt foreningsaktivitet i hallen i 2015
Foreningstimer – forventet antal timer i 2016
Skole-/institutionstimer – vedlagt time-/dagsoversigt i
excelark over reel afholdt institutionsaktivitet i hallen i
2015
Søger hallen en af puljerne i år:
- ansøgningsskemaer skal ligeledes udfyldes
særskilt
Udviklingspuljen

Kr.

Energibesparende foranstaltninger

Kr.

Skriv ansøgt beløb:
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BILAG 3: Friskoler godkendt i halmodellen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Friskole

Facilitet

Ferritslev Friskole
Haastrup Friskole
Ryslinge Friskole
Nordskovens Friskole
Gislev Friskole
Trunderup Friskole
Nr. Lyndelse Friskole
Krarup Friskole
Rudme Friskole
Nr. Broby Friskole
Hjemly Friskole
Ringe Friskole
Sdr. Nærå Friskole
Enghaveskolen i Faaborg

Har egen idrætshal, og ønsker pr. 2013 ingen ekstra tider
Har egen idrætshal, og ønsker pr. 2013 ingen ekstra tider
Har egen idrætshal, og ønsker pr. 2013 ingen ekstra tider
Har egen idrætshal, og ønsker pr. 2013 ingen ekstra tider
Har egen idrætshal, og ønsker pr. 2013 ingen ekstra tider
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