
UTLEIEREGLER – FLATANGERHALLEN 
 
Utleie av Flatangerhallen administreres av kulturkontoret eller 
servicekontoret når kultursjef ikke er tilstede. Tlf.nr 74 22 11 00/74. 
 

1. All utleie skjer gjennom en skriftlig avtale og på de vilkår som 
fremgår av avtalen. Utleieregler, ordensregler og branninstruks 
utleveres til og underskrives av leietaker.  

 
2. Leietaker har plikt til å gjennomgå ordensreglene slik at alle som 

deltar på trening kjenner til disse. 
 
3. Ved aktivitet skal det alltid være en voksen ansvarlig tilstede i 

hallen i utleietidsrommet. 
 

4. Den oppsatte timeplanen må følges. Tilrigging og rydding inngår i 
leietiden. Garderober kan tas i bruk 15 min før og etter trening. 

 
5. All bruk av utstyr skal foregå under tilsyn og på en forsvarlig måte. 

 
6. Det er kun tillatt å bruke innesko som ikke ødelegger dekket i 

hallen. 
 

7. Alt utstyr ryddes på plass etter bruk som vist på bilder på 
lagerdører og hyller. 

 
8. Lysene må slukkes, og låserutinene må følges etter avsluttet 

trening. 
 

9. Leietakere som ikke kommer fra Flatanger må dekke utgifter til 
renhold og lignende. 
 

10. Det er ikke tillatt å bruke klister i hallen. Blir det avdekket av 
klister er benyttet, vil leietaker måtte betale det det koster å få 
fjernet klisteret fra hallen. 

 
11. Alle har selv ansvar for egne klær, verdisaker og annet som 

de tar med til hallen. Husk å ta med alt hjem igjen etter trening. 
 

12. Skader på inventar og utstyr som ikke skyldes normal bruk og 
slitasje, må leietakeren betale selv.  



Gi beskjed til leder i hallstyret på SMS 908 50 587, og fyll ut 
skademeldingsskjema som ligger i vaktrommet. 

 
13. All aktivitet i hallen/utleide arealer foregår på eget ansvar 

med hensyn til forsikring. 
 

14. Det er ikke lov å leie ut egen halltid til andre uten at dette er 
avklart med kulturkontoret/servicekontoret. 

 
15. Leietaker har ansvar for at uvedkommende ikke oppholder 

seg i Flatangerhallen i leietiden. 
 

16. Bruk av alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt i hallen. 
 

17. Brudd på utleiereglene kan føre til at leietaker ikke får benytte 
treningstiden i hallen i en periode. Dette bestemmes av hallstyret. 

 
18. Ved arrangement som kolliderer med faste utleietidspunkt 

skal leietaker få beskjed i god tid om at treningen avlyses. 
 

 
 
 
 


