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JGI/skoler Ekstern leje
Leje af svømmehal pr. time

kr. 1035,-

kr. 1295,-

Leje af Store hal pr. time

kr. 505,-

kr. 630,-

Leje af Multihal pr. time

kr. 505,-

kr. 630,-

Leje af 1/3 Multihal pr. time

kr. 165,-

kr. 206,-

Lille Sal pr. time

kr. 190,-

kr. 237,-

½ Lille sal pr. time

kr. 100,-

kr. 125,-

Kampsportslokale pr. time

kr. 130,-

kr. 162,-

-----------------------0-------------------Entre svømmehal
Voksen

kr. 40,-

Barn / pensionist

kr. 30,-

10 turs kort voksen

kr. 325,-

10 turs kort barn / pensionist

kr. 220,-

Institutionskort 50 klip

kr. 900,-

Barn er til og med 14 år, pensionist 65 år.

Leje af selskabslokale fra kl. 8.00 – 01.00

kr. 3750,-

Leje af selskabslokale, opdelt 8.00 – 01.00

kr. 2.750,-

Ekstra timer kan købes for kr. 550,- pr. time
Mødelokale / klublokale aften 17.00 – 23.00

kr. 750,-

JGI og ekstern lejer
Leje af mikrofon eller headset pr. arrangement

kr. 250,-

Leje af projektor og lærred

kr. 450,-

Leje af projektor og stort lærred

kr. 800,-

Leje af sceneelement pr. m2

kr. 60,-

Ekstern
Leje af stole, ud af huset, pr. stk.

kr. 15,-

Leje af bande bord, ud af huset pr. bord

kr. 35,-

JGI og Ekstern
Leje af livredder i svømmehal pr. time

kr. 550,-

Mandskabstime (v. opstilling af borde og stole, brug
af selskabslokale og klublokale
efter kl. 23.00 hverdage og 18.00 weekend).

kr. 550,-

JGI
JGI, leje af kontorfaciliteter pr. måned.
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Jyllingehallerne, der ligger centralt placeret midt i Jyllinge by mellem Roskilde og Frederikssund på østsiden af
Roskilde Fjord, tilbyder et moderne idræts- og svømmecenter, velegnet til såvel daglig idræt for idrætsklubber og
skoler samt til større landsstævner, opvisninger og turneringer. Vores moderne faciliteter og servicemindede
medarbejdere kan ligeledes tilbyde rammerne til perfekte konferencer, møder, fagmesser samt kulturelle
arrangementer såsom koncerter, firmafester m.v.
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