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Ordensregler og betingelser ved 
hallutleie til trening. 
Flerbrukshallen      Gjeldende pr. 1. januar 2022 

• Det er treningsflaten med tilhørende utstyr og garderobetilgang som leies ut. 

• Utstyr i felleslager, er til fri benyttelse. Den som bruker utstyret er pliktig til å bringe 

utstyret tilbake etter bruk. 

• Eventuelt treningsutstyr som leietaker skal benytte er leietaker selv ansvarlig for å 

sette opp eller tilpasse treningen. Dette gjelder også delevegger mellom 

treningsbaner. 

• Leietaker har ansvaret for å rydde benyttet areal etter seg. Dette gjelder også 

garderober og andre arealer enn treningsarealet som leietaker har benyttet. D.v.s. at 

lagets ansvarlig på trening skal på se at gjenliggende gjenstander, som for eksempel 

klær, drikkeflasker, baller, og lignende, skal tas hånd om. Trønderhallen ønsker at 

alle som trener eller besøker Trønderhallen skal oppleve rene og ryddige 

treningsbaner, garderober og fellesareal. 

• Det er ikke tillatt å drive ballspill, eller annen lek med ball, i fellesarealer, korridorer, 

garderober og i lager. Dette gjelder også andre aktiviteter som kan påføre vegger, 

tak, tribuner og annet inventar skade. 

• Leietaker er ansvarlig for sitt lager og utstyr som lagres der. Trønderhallen kan ikke 

lastes for noe skade på utstyr som skyldes andre som oppholder seg i Trønderhallen, 

da det til en hver tid er laget som er ansvarlig for at lageret er låst forsvarlig, eventuelt 

låst inn i eget skap for de lag som ikke har eget lagerrom. 

• Leietakere som deler lagerrom er gjensidig ansvarlig for at ikke noen, som den ene 

leietaker har gitt adgang til sitt lager, bruker den andre leietaker sitt utstyr uten 

tillatelse. 

• Eventuell(e) skade(er), på lokaler og utstyr, skal uten opphold varsles til 

Trønderhallens ansatte samme dag. 

• Leietaker er ansvarlig for at alle som leietaker representerer, til enhver tid, følger 

gjeldene regler/bestemmelser vedrørende leieforholdet. 

• Ved mislighold kan Levanger arena KF kreve dobbel hall-leie, eller mere ved grove 

forsømmelser som krever ekstra mannskap eller andre ekstra tiltak for å bringe 

forholdene tilbake til normalen. Ved gjentagende mislighold kan leietaker miste retten 

til tildelt treningstid. 


