
Gustafs 2014-10-28

Välkommen till MåBättre Arena!

Gustafs GoIF kan med stolthet erbjuda vår fantastiskt fina konstgräsanläggning
till träning och match. MåBättre Arena ligger idylliskt i kanten mot skogen på
idrottsplatsen  i  Mora  By  i  Gustafs,  mitt  emellan  Säter  och  Borlänge.
Anläggningen  har  Dalarnas  mest  moderna  konstgräs  och  är  utrustat  med
belysning vilket möjliggör träning och match även efter mörkrets inbrott.  På
anläggningen finns omklädningsrum i direkt anslutning till planen.

Bokning
MåBättre Arena bokas på något av nedanstående sätt:

• kontakta Gustafs GoIF på e-post: konstgras@gustafsgoif.se – uppge namn, 
förening och mobiltelefon och/eller e-post samt bokningsönskemål.

• Kommer fler sätt.

.

Gustafs GoIF tar  sedan kontakt med Er och fastställer/slutför bokningen.

Tider 
Föreningar tillhörande Säters kommun har företräde när det gäller bokning av 
planen. Det kommer därför att hållas ett separat bokningsmöte inför varje år där 
lagen får välja ”fasta tider” till sin förening. Förutsättningen är då att man bokar 
denna tid fast i minst en månad. Övriga tider släpps sen ut till övriga lag. Det går 
dock bra att redan nu anmäla intresse för tider.
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Tider - Vardagar
Anläggningen kan bokas för träning och/eller matcher.

Måndag - Fredag 17:00 till 22:00 enligt nedanstående schema:

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

17:00-18:15

18:15-19:30

19:30-20:45

20:45-22:00

Tider - Helger
För lördagar, söndag och andra helgdagar har matcher företräde över träningar. 
Dessa dagar är planen bokningsbar mellan 9:00 och 17:00.

Priser
Alla priser anges i kronor (SEK) och per timme. Eftersom anläggningen ägs och drivs 
av föreningen Gustafs GoIF tillkommer ingen moms på priserna. Planen kan delas i 
två sjumannaplaner så det går att boka hel- eller halvplan. Fakturering sker 
månadsvis per förening. Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor.

Föreningar hemmahörande i Säters kommun

Seniorer (>16 år) Ungdomar (<=16 år)

Helplan 350 kr 250 kr

Halvplan 250 kr 150 kr

Övriga föreningar

Seniorer (>16 år) Ungdomar (<=16 år)

Helplan 450 kr 350 kr

Halvplan 350 kr 250 kr
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Vägbeskrivning
MåBättre Arena ligger på idrottsplatsen i Mora By i Gustafs i Säters kommun. Ta 
avfarten från riksväg 70 och åk söderut mot Mora By. Följ vägen tills du kommer till 
en ”Idrottsplats-skylt”. MåBättre Arena ligger på vänster sida om vägen och kan ses 
från vägen. Anläggningnen ligger efter Förgyllarvägen.

Med vänlig hälsningar
Gustafs GoIF
2014-10-28
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