
                                                          
 

Regler för att boka bantid, material & tränare i vår hemmabacke eller 

annan backe 

 
Så här gör du om du vill boka bantid i hemmabacken eller trasséer i annan backe i MASKs namn: 
 

- För bokning av bantid/trassé i vår hemmabacke – boka direkt med backen på telefon: 08 - 560 

308 01 
- För bokning av bantid/trassé i annan backe i MASKs namn – kontakta backansvarig i respektive 

backe 
- Om du planerar att använda klubbens material, stäm av det med träningsansvarige så att det inte 

finns andra planer för det. 

 
För att ovanstående ska vara ok behöver du också se till att bjuda in klubbens samtliga åkare i 

relevant åldersgrupp så att flera av klubbens åkare kan nyttja bantiden. Inbjudan ska ske via 
kallelse i Sportadmin. 

  

Om du vill göra ett stängt upplägg i privat regi gäller följande: 
 

- Bokning av bantid i vår backe – stäm av det med vår träningsansvarige och backansvarige för att 
få ett ok på upplägget. Därefter, kontaktar du Energy på telefon: 08 - 560 308 01 som hanterar 

betalning för backtiden. Kom också ihåg att följa de regler som finns när det gäller bokning av 
tid, det viktigaste är att backen lämnas så som du själv skulle vilja ha den, dvs att ploga efteråt 

är tex en förutsättning för att man skall få boka bantid i backen. 

- Bokning av trasséer i annan backe får inte göras i MASKs namn om det är ett stängt upplägg 
- Klubbens material får inte användas till stängda upplägg, eget material ska alltid användas 

 
Om du vill använda klubbens tränare: 

 

- Klubbens tränare kan inte engageras i andra träningsuppdrag utöver det klubben beslutat om. 
 

 
Vi uppmuntrar till att träna tillsammans och bjuda in åkarna i den grupp det berör framför att göra 

stängda upplägg. Under lov är det alltid flera åkare på plats i svenska fjällen och då är det kul att 
kunna träna tillsammans! 

  

  
Backansvarig - Tom Rapaport når du på: tom.rapaport@stralfors.se 

Träningsansvarig - Alexander Zetterquist når du på: az@norron.com 
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