
OMRÅDELEIE ved Øya videregående skole 
 
Leieavtalen gjelder for hesten:……………………………………………………  
Rytter(e):……………………………………………………………………………………………………………….  
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Postnr./sted:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-post:……………………………………………………………………………………. 
Mobil:……………………………………………………..  
Betingelser:  
Leie betales inn til Øya vgs sin konto 3000 15 27564, og gjelder for kalendermåned eller 10 klipp og 
betales på forskudd. Merk med navn og måned/klippekort. 
Pris: Månedsleie/klippekort med 10 klipp: Kr. 900,-  
Mappe hvor du fyller inn navn på bruker vil ligge ved tribunen. 
Ved bruk av hallen skriver man ned dato og klokkeslett ved sitt navn FØR bruk av hallen.  
 
Leieavtalen er personlig og gjelder for hesten som er oppgitt, inkl. evt. forryttere. Ved klippekort kan 
det brukes på flere ekvipasjer. Da skrives også navn inn i «datorubrikk»  
Leien omfatter bruk av: Ridehuset og utebanen.  
Gjelder også for midlertidig parkering av hestehenger i forbindelse med trening. Det er ikke tillatt å 
bruke stall/vaskespilt. 
Dersom man bruker hallen uten gyldig betaling/klippekort tilfaller et straffegebyr på 1000kr 
 
Tider  
Ridehuset er åpent mellom 07.00 og 22.00. Oppstallører på Øya har fortrinnsrett til ridehuset.  
I forbindelse med undervisning, innleid aktivitet, stevner og lignende, kan ridehusene ikke benyttes 
av andre.  
Se aktivitetsplanen på Facebook: «Øya ridehall» eller ta kontakt på e-post: maja@oya.vgs.no, for mer 
informasjon. 
 
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.  
* Sprang kan bare bedrives med trener. 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 Øya sitt anlegg skal være vaksinert mot influensa  
* Longering og løshopping av hest må avtales på forhånd, slik at man ikke sjenerer andre  
* Søppel kastes i søppelboksene  
* Røyking i ridehus/ridebane er IKKE tillatt  
* HUSK å slukke lyset hvis du er sistemann 
* Ta hensyn til hverandre!  
 
Ved brudd på ridehusreglene tilfaller en straffegebyr på 200kr 
 
Jeg bekrefter å ha lest og aksepterer betingelsen for områdeleien.  
(hvis leier er under 18 år må avtalen signeres av  
______________________________________signatur 

 


