Tillträdesregler för Ringhallen
Uppdaterad: 2017-08-25

Allmänt
Ringhallen är Ringhals träningsanläggning och är avsedd för Vattenfallsanställda stationerade på
Ringhals. Dock får även nedan grupper nyttja Ringhallen för träning, se resp avsnitt för mer info.
•
•
•
•

Boende på Ringhals hotell, stugby eller camping
Entreprenör/ konsult som är stationerad på Ringhals
Vattenfallpensionär som varit stationerad på Ringhals
Närboende (Gloppe, Lingome, Skällåkra, Stavder och Viderberg)

Öppettider
Ringhallen är öppen dygnet runt och det är alltid öppet till A-hallen (största hallen) och
stretchingrummet (E-hallen). Observera dock att det krävs träningskort för att få träna i Ringhallen.
Träningskort
Bostadskontoret tillhandahåller träningskort. De ger olika tillträden och möjligheter, se nedan.
Träningskorten måste också förnyas efter varje årsskifte, vilket görs på Bostadskontoret.
Träningskort som slutat gälla, eller som ej längre används, skall återlämnas till Bostadskontoret.
Träningskort A
Detta träningskort ger tillträde till omklädningsrum, dusch/ bastu samt A- och F-hallen där man
kan boka tid för t ex bordtennis, tennis, badminton eller innebandy. Stretchingrummet (E-hallen)
är också tillgänglig, alltid öppen och går ej att boka.
OBS: Betalning endast med konto-/ kreditkort.
•
•
•
•
•

Dagskort, 15 kr
Veckokort, 35 kr
Månadskort, 105 kr
Halvårskort, 310 kr
Helårskort, 520 kr

Träningskort B
Som träningskort A men ger även tillträde till styrketräningshall (B-hallen) och löpbandsrum
(D-hallen). Med detta träningskort får man även boka sig själv till schemalagda ledarledda pass.
OBS: Betalning endast med konto-/ kreditkort.
•
•
•
•
•

Dagskort, 30 kr
Veckokort, 70 kr
Månadskort, 210 kr
Halvårskort, 720 kr
Helårskort, 1240 kr
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Viktigt
Träningskort som slutat gälla, eller som ej längre används, skall återlämnas till Bostadskontoret.
Externa idrottsföreningar har inte rätt att boka tider i Ringhallen.
Näringsverksamhet får inte bedrivas i Ringhallen.
Alkoholförtäring är inte tillåten i Ringhallen.
Detta är beslutat i samråd med Ringhals personalavdelning och Ringhals IF.
För värdesaker ansvaras ej.
Bevakning och säkerhet
Bevakning kommer att ske i hallen. Samtliga skall då kunna visa upp giltigt träningskort. Tar du in
någon som inte har tillträde så blir du av med din egen behörighet -detta gäller alla oavsett vilken
kategori man tillhör! Barn under 15 år får inte vistas i Ringhallen utan målsmans sällskap.

Bokning och försäljning av träningskort
Boka sig till schemalagda ledarledda pass
Din plats på passen bokar du via bokningssystemet Bokamera.se/Ringhals. Vid frågor om
bokningen kontakta Admin direkt, telefon (0340-6)72 777 #5. Schemalagda ledarledda pass kan
bokas tidigast dagen innan, eller fredagen före om passet är påföljande måndag. Undantaget är
morgonpassen som kan bokas två dagar i förväg.
Bokning av hall
Bokning av hallar görs dagtid vardagar (08.00-15.00) via Admin direkt, tel. (6) 72 777 - val 5.
Nycklar
F-hallen (gamla cafeterian) och Spinninghallen (C-hallen) är låsta.
Nyckel kan lånas hos Bostadskontoret i Mottagningsbyggnaden. (06:30-17:00 helgfria vardagar under
icke-revisionstid). Endast Ringhallens administratörer och instruktörer får kvittera ut nyckel till
Spinninghallen.
Fasta bokningar
Vattenfallsanställda på Ringhals har möjlighet att för en grupp boka fasta tider i A- och F-hallen.
Även Spinninghallen (C-hallen) kan bokas men för det krävs utbildad spinninginstruktör som
leder passen. Önskemål om bokning görs hos Rikard Bremer (RIBE), tel. (6) 67228
Inför nytt kalenderår
Senast den 1:a december varje år ska önskemål lämnas in om fast bokning med tidpunkt och hall.
Ange då tider som önskas i 1:a, 2:a och 3:e hand. Fasta bokningar görs halvårsvis, ny förfrågan går
ut till de som har fasta tider, inför vår och höst. Observera att schemalagda ledarledda pass,
Ringhals IF, Ringhals övriga fritidsföreningar samt avdelningar som behöver träning p g a sitt
arbete (t ex räddningstjänsten) prioriteras. Fördelning av tiderna sker sedan i samråd med
Ringhals och Ringhals IF. Därefter meddelas avdelningarna vilka tider man får tillgång till.
Önskemål inkomna efter 1 dec får tillträde till övriga lediga tider i Ringhallen.
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Vattenfallsanställd
Vattenfallsanställda stationerade på Ringhals har kostnadsfritt tillträde till Ringhallen.
Vattenfallsanställd enl ovan får ta med familj och vänner till A- och F-hall.
Familjemedlem på samma adress som Vattenfallanställd får köpa Träningskort B.
Träningskort A
Kostnadsfritt för Vattenfallanställd som är stationerad på Ringhals.
Träningskort B
Kostnadsfritt för Vattenfallanställd som är stationerad på Ringhals.

Boende på Ringhals hotell, stugby eller camping
Entreprenörer och konsulter som bor på Ringhals hotell, stugby eller camping har delvis
kostnadsfritt tillträde till Ringhallen. Vattenfallanställd stationerad på Ringhals och som bor på
Ringhals hotell, stugby eller camping omfattas ej, för dem gäller villkoren enl ”Vattenfallanställd”.
Träningskort A
Kostnadsfritt för boende på Ringhals hotell, stugby eller camping.
Träningskort B
Köps på Bostadskontoret. Se info under ”Träningskort”.

Entreprenör/ konsult
Entreprenörer och konsulter som är stationerade på Ringhals har delvis kostnadsfritt tillträde till
Ringhallen.
Träningskort A
Kostnadsfritt för Entreprenörer och konsulter stationerade på Ringhals.
Träningskort B
Köps på Bostadskontoret. Se info under ”Träningskort”.
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Vattenfallspensionär
Vattenfallpensionärer som varit stationerade på Ringhals har kostnadsfritt tillträde till Ringhallen.
Träningskort A
Kostnadsfritt för Vattenfallpensionärer som varit stationerade på Ringhals.
Träningskort B
Kostnadsfritt för Vattenfallpensionärer som varit stationerade på Ringhals.

Närboende
Närboende och närboendes familj på samma adress får träna i Ringhallen vid innehav av giltigt
träningskort, se nedan. Med närboende menas att man bor i Gloppe, Lingome, Skällåkra, Stavder
eller Videberg.
Träningskort A
Köps på Bostadskontoret. Se info under ”Träningskort”.
OBS: Träningskortet gäller till herr- eller damomklädningsrummen, aldrig båda samtidigt.
Vid behov får man köpa ytterligare ett kort (max två kort/ hushåll).
Träningskort B
Köps på Bostadskontoret. Se info under ”Träningskort”.
OBS: Träningskortet gäller till herr- eller damomklädningsrummen, aldrig båda samtidigt.
Vid behov får man köpa ytterligare ett kort (max två kort/ hushåll).
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