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VILKÅR FOR TRAMPOLINE I HELGEDAL BORETTSLAG
1. Trampolinen skal monteres i henhold til bruksanvisningen.
2. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil om hvordan bruksanvisningen skal forstås.
3. Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, fester og kantpute er forsvarlig
montert.
4. Ha god plass over og rundt trampolinen og sørg for å plassere den på et plant underlag, helst med
noe støtdempende effekt.
5. Fest trampolinen til underlaget hvis det er fare for at vinden kan ta tak i den.
6. Skader som skulle oppstå på grunn av feil ved montering eller mangelfull festing til bakken av
trampolinen er andelseiers ansvar.
7. Voksne bør vurdere ferdighet og følge med når barn hopper.
8. Andelseier bør lage klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun én. Vær
oppmerksom på at faren for skader øker med økende antall personer på trampolinen samtidig og
særlig ved ulik vekt mellom deltagerne.
9. For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er tilstede, bør den dekkes til/ sikkres
når den ikke er i bruk.
10. Andelseier er ansvarlig for ettersyn og vedlikehold av trampolinen. Sjekk fjærer, kantpute etc. har
noe røket eller blitt ødelagt skal dette utbedres før den tas i bruk igjen.
11. Unngå å hoppe på trampolinen når den er våt.
12. Vær oppmerksom på at salto på trampoline, kan medføre en stor risiko for alvorlige nakkeskader.
13. Det er påbudt med sikkerhetsnett.
14. Da det lett forekommer en del støy i forbindelse med bruk av trampolinen må man passe på at den
ikke er til sjenanse for andre beboere, spesielt ved helligdager, dager som naboer har ute
selskaper eller etter kl. 20:00 på kvelden.
15. Brudd på vilkårene er å anses som et brudd på lagets vedtekter og er således et mislighold. Ved
et mislighold kan innvilget tillatelse for trampoline bli trukket tilbake.
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