
  

Reglement for bruk av ridehallen på Eng

1. Adgang til ridehallen
• Gjeldende satser for halleie finnes på hjemmesiden www.triviumvet.no.
• Leiesum betales til utleier FØR bruk av hallen. Eller etter nærmere avtale med utleier.
• Booking gjøres via online kalender på www.triviumvet.no
• Organiserte treninger skal være booket og avtalt minimum to virkedager i forveien.
• Flere kan benytte hallen samtidig, men dette skal avtales  

2. Bruk av hallen
• Ved ankomst parkeres bil og hestehenger på anvist plass i kart og merket med P-skilt utenfor hallen.
• Det er tillatt å jobbe med løs hest i hallen dersom du er alene, men dersom andre hester kommer for å trene må hesten 

umiddelbart fanges inn. 
• Longering og tømmekjøring kan kun foregå hvis det er få hester i hallen og sikkerhetsmessig forsvarlig. 
• Alt hindermateriell må ryddes bort etter bruk. 
• Siste rytter som forlater ridehallen er ansvarlig for å skru av lyset og lukke dører ordentlig. 
• Ta opp møkk etter deg umiddelbart. Trillebår og greip er tilgjengelig i hallen.
• Full trillebår tømmes i møkkhenger ved stall.

3. Sikkerhet og ansvar
• Ved sprangridning og andre aktiviteter med økt risiko skal det alltid være 2 personer i hallen, hvorav en over 18 år. 
• Utleier er ikke på noen måte ansvarlig for skader på hest, folk og utstyr.
• Alle ryttere må bruke sikkerhetshjelm. Hjelm ved longering, tømmekjøring og kjøring er på det sterkeste anbefalt. 

• HUSK at du gjerne er et forbilde for andre brukere av hest. 
• Sikkerhetsvest anbefales for alle ved aktivitet med økt risiko, og er påbudt for alle t.o.m. det året de fyller 18 år. 
• Utstyr skal være i sikkerhetsmessig forsvarlig stand. 
• Hensyn til hestens velferd skal alltid komme først. Overdrevet stemme, pisk eller sporebruk er forbudt! 

Brudd på reglementet
• Brudd på ridehallens regler vil kunne føre til umiddelbar utestengelse fra hallen.
• Brudd på regel om å plukke opp møkk umiddelbart vil føre til straffegebyr på kr 1000,- da dekket i ridehallen har så 

stor verdi at vi ikke ser oss råd til å ha brukere av hallen som ikke følger denne regelen fullt ut.
• Om lys/varme ikke slås av vil dagens siste bruker på kalenderen ilegges straffegebyr på kr 1000,-  

Hindermateriell
• Hindermateriell som finnes i ridehallen tilhører utleier. Dette kan brukes fritt av leietakere, men må brukes med 

forsiktighet. 

Annet utstyr i hallen
Ved evnt feil eller mangler ved hallen eller utstyret, skal utleier kontaktes på TLF 46120747 eller e-mail 
john@triviumvet.no


