
Tält Nacka IP vintern från v45 - 51 och v2-13 Antal v 2019 7 Antal v 2020 11

excl v9

Alternativ Gäller Vad

Kommunens 

pris

Total Laget 

18 tillfällen

Total Boo FF 

alla tillfällen

Helplan 900 kr 80% 720 kr 20% 180 kr 12 960 kr 3 240 kr

½ plan 450 kr 80% 360 kr 20% 90 kr 6 480 kr 1 620 kr

1/3 plan 300 kr 80% 240 kr 20% 60 kr 4 320 kr 1 080 kr

1/4 plan 225 kr 80% 180 kr 20% 45 kr 3 240 kr 810 kr

Helplan 900 kr 70% 630 kr 30% 270 kr 11 340 kr 4 860 kr

½ plan 450 kr 70% 315 kr 30% 135 kr 5 670 kr 2 430 kr

1/3 plan 300 kr 70% 210 kr 30% 90 kr 3 780 kr 1 620 kr

1/4 plan 225 kr 70% 158 kr 30% 68 kr 2 835 kr 1 215 kr

För frågor: Liv Sahlberg, Boo FF Klubbchef

Alt 1
Alla de lag som har fått tilldelat en tid i tältet från v45-v51 och/eller från v2 - v13 (excl v9) binder sig till samtliga tider och faktura 

skickas från kansliet i efterhand (dec/jan för hösten och april för våren). Det går inte att ta bort enstaka veckor i perioden. 

Alt 2
För de lag som har tilldelat gympasal-/halltid + tälttid gäller priser i alt. 1. Man binder sig till samtliga tilldelade tider och faktureras från 

kansliet enligt alt. 1. Det går inte att ta bort enstaka veckor i perioden. 

2:a tid
För de lag som önskar och får tilldelat en 2:a tid i tältet eller bokar matchtid: Kommunens priser gäller som faktureras det enskilda laget. 

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

2
Lag som inte har fått tilldelat 

gympasaltid. 

Laget betalar per 

tillfälle

Boo FF betalar per 

tillfälle

1
Lag som har fått tilldelad tid i 

tältet + inomhus.
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