
 

Retningslinjer for utleie - Sportskapellet på Ble 

For utleie har kapellstyret vedtatt følgende retningslinjer for utleie: 

1. All virksomhet i kapellet må være forenlig med god kristen skikk og orden 
2. De som leier kapellet, må oppgi en hovedansvarlig som kapellrådet kan henvende seg til  

dersom det f.eks. oppstår brudd på reglene. 
3. All nød og rømningsveier skal holdes fri for hinder og ulåst under hele oppholdet ved kapellet. 
4. Nøkkelen til kapellet finnes i en nøkkelboks til venstre for inngangen. Koden til boksen oppgis ved henvendelse til 

Kongsberg kirkekontor (32 86 60 30) eller utleieansvarlig Jorid (90 91 89 92). 
5. Kapellet er ikke bygget med henblikk på overnatting, men grupper kan overnatte når det tas hensyn til følgende 

a. Overnatting må skje med en voksen leder 
b. På hemsen tillates overnatting for inntil 12 personer. 

Dersom salen skal benyttes til overnatting og det er sportsandakt der på søndagen 12:00,  
må salen være ryddet før kl. 09:30 og madrasser, soveposer, ryggsekker etc. oppbevares på hemsen.  

c. Totalt overnattingsgjester skal ikke overstige 45 personer. 
d. Det er ikke lov å sove i gangene, kjøkkenet etter toalettet.  

6. På kapellet finnes det 20 madrasser, kjøkkenutstyr, kokeplater mm.  
Det er innlagt vann og strøm. Ved finnes i kjelleren.  

7. Leietaker må holde seg selv med proviant.  
Mineralvann etc. kan kjøpes til kioskpriser. Se prisliste på kjøkkenet. 

8. Alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt. 
9. Det er røyking forbudt innendørs. 
10. Priser: 

For overnatting betales kr. 100,- pr. person pr. natt. Maks pris 2000,- pr. natt. 
For medlemmer i Kongsberg KFUK/KFUM/Kongsberg og Jondalen Menighet/Norkirken  
betales kr. 75,- pr. person pr. natt. Maks pris kr. 1.500,- pr. natt. 
Leie av kapellet i forbindelse med vigsel: kr 1.500,- 
Dagsleie av kapellet kr 1.000,- 

11. Lokalene må rengjøres etter bruk – kjøkkengulv og dogulv må vaskes etter utleie.  
All søppel må tas med til kontainer ved veien (etter brua). Ta med egen mat ned igjen. 

12. Skader som oppstår, skrives på oppgjørsskjemaet eller meldes undertegnede snarest.  
Se for øvrig branninstruks. 
 

o Ved uorden eller dårlig renhold vil smågrupper (opptil 10 personer) belastes med minimum 500,-,  
større grupper (over 10 personer) vil belastes med minimum 1000,- 

 
o Ved skade eller bruk som fører til skade (eks åpne vinduer, behandling av aske, glemt stenging av vann osv. 

som kan gi skade etter avreise) må utleier regne med å bekoste skaden. 
 

Følg for øvrig instruks på oppgjørsskjema på kjøkkenet. Rapportskjema kan leveres via kirkens hjemmeside; 
https://kirken.no/blekapellet eller skannes inn og sendes til kirkekontoret@kongsberg.kommune.no,  

Oppgjørsskjema skannes inn og sendes til kirkekontoret@kongsberg.kommune.no og kjell.hervig@gmail.com. 

Pengene settes inn på konto: 2291 16 31 974, merk betalingen med dato, arrangement og ansvarlig.  
 

Velkommen til fjells og ha et hyggelig opphold! 
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