
 Områdeleie på Bruråk fra 1. juli 2012 

Leieavtale 

 
Leieavtalen gjelder for hesten:…………………………………………………… 

 
Person:………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postnr./sted:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-post:…………………………………………………………………………………….  Mobil:…………………………………………………….. 
 
Evt. forrytter:…………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Betingelser: 
Leie betales inn til BHSK sin konto 4358.14.22114, og gjelder for kalendermåned og betales 

på forskudd. Ved innbetaling av 6 mnd (kr 3600)gis det rabatt på kr 600. 

 

Områdeleien er for tiden kr. 600,- for medlemmer av BHSK og Kr. 900,- for ikke 

medlemmer. 

 

Leieavtalen er personlig og gjelder for hesten som er oppgitt, inkl. evt. forryttere.  Leien 

omfatter bruk av: Lille ridehuset, store ridehuset og utebanen. Gjelder også for midlertidig 

parkering av hestehenger i forbindelse med trening, gjelder ikke fri ridning i feltrittsløypa.  

 

Tider 

Ridehusene er tilgjengelig alle dager frem til kl 2030. Oppstallører på Bruråk har fortrinnsrett 

til ridehusene. I forbindelse med klubbtreninger, stevner og lignende, kan ridehusene ikke 

benyttes av andre. Se for øvrig aktivitetsplanen på www.brurak.net for mer informasjon eller 

ring klubbtelefon 957 97 767. 

 

Ridehusregler 

 Alle som benytter banene må møkke etter hesten sin. Bruk den redskapen som finnes 

ved banen etter at du har ridd – og FØR du forlater området. 

 Sprang kan BARE skje ved forhåndsbestilling. Bestilling bør skje senest 3 dager i 

forveien.  

 Sprangtrening kan bare bedrives av trenere godkjent av BHSK. Markbommer kan 

benyttes så langt det ikke sjenerer øvrige ryttere. Hindermateriell tas bort fra banen 

og sorteres etter bruk og settes på faste plasser. 

 Ved all ridning skal godkjent hjelm brukes 

 Hest som besøker BHSK sitt anlegg skal være vaksinert mot influensa 

 Det er ikke tillatt å hoppe alene. Personer under 18 år skal ha en ansvarlig voksen 

tilstede. 

 Longering eller løshopping av hest kan bare gjøres i lille ridehuset 

 Søppel kastes i søppelboksene 

 Røyking i ridehus/ridebane/feltrittsløype er IKKE tillatt 

 HUSK å slukke lyset hvis du er sistemann  

 

Feltrittsbanen omfattes ikke av anleggskortet, men kan bookes for kr. 250,- pr. time. Trener 

skal være med! 

 

Kontroll av leieavtale vil bli gjennomført regelmessig. Ryttere uten gyldig avtale risikerer 

kontrollavgift på kr. 500,- og utestenging fra BHSK sitt område. 

 

Jeg bekrefter å ha lest og aksepterer betingelsen for områdeleien. 

(hvis leier er under 18 år må avtalen signeres av  

 

 

______________________________________signatur   _______________________dato 

http://www.brurak.net/

