Bestemmelser for bruk av Kjøre- og rideklubben Sleipnirs ridebane på Biri.
Banen er åpen for trening (se lenger ned) og kan leies av klubber eller instruktører til
konkurranser, kurs og lignende.
Bestemmelser om vaksinering og annet.
Hester som tas inn på Biri travbane skal være vaksinert etter vanlige regler,
hestepass/vaksinasjonsattest skal medbringes. Hester som har smittsomme sykdommer har
ikke adgang til travbanen/ridebanen. Kontroll av papirer kan skje uten varsel.
Bruk av hjelm er påbudt på Biri Travbane. Brudd på reglene vil bli innrapportert.
Travhester i banen har forkjørsrett og det skal vises hensyn når man rir på eller til og fra indre
bane/ridebanen. Travsporet kan krysses (ned til indre bane) når det ikke er til hinder for
travhestene. Travsporet må ikke brukes til transport eller trening når travhester trener.
Ridebanen kan brukes til trening selv om travhester trener på travbanen. Treningssporet på
travbanen kan brukes til for eksempel passlegging dersom det ikke skjer på samme side som
travhestene befinner seg.
Hvem kan trene på banen? Betaling, kontroll.
Medlemmer av Kjøre- og rideklubben Sleipnir kan trene gratis på banen. Vi oppfordrer alle
som ønsker å bruke banen til å tegne medlemskap. Ikke medlemmer skal betale en avgift pr
treningsdag (nærmere info vil bli slått opp på banen).
Banens åpningstider for trening:
For de ukene/dagene travbanen er åpen for trening, kan ridebanen benyttes i de samme
tidsrommene som banen er åpen for travhester, med unntak av tiden mellom 1830-2000 på
tirsdager hvor det arrangeres prøveløp, eller dager/tider hvor banen er utleid til andre
arrangementer (se hjemmesidene til Biri travbane: www.biritrav.no). (Rutineløp hver tirsdag
f.o.m. 10.april. Annenhver tirsdag 4.november – 10.april)
Ajourførte åpningstider for trening på Biri Travbane finner du på:
http://www.biritrav.no/biri_info.htm
Pt gjelder følgende:
MANDAG OG ONSDAG: 0800-1400
TIRSDAG: 0800-2100
TORSDAG: 0800-2100 t.o.m. 16.oktober
TORSDAG: 0800-1400 f.o.m. 23.oktober
FREDAG: 0800-1200
LØRDAG: 0800-1300 (2100)
SØNDAG: STENGT
RETTBANEN (UTENFOR BANEN): ÅPEN ALLE DAGER (ikke lys om kvelden).
NB!! Når bommene står nede, indikerer det at banen er stengt! Bommene må ikke
forseres med hest! Dvs man må ikke forsøke å presse seg igjennom åpningen i midten
med hest!! Dette kan skade bommene og medfører erstatningsansvar.
Dersom man har tillatelse til å trene på ridebanen og bommene likevel er nede, skal man
bruke porten/innkjøringen nord for verkstedet/garasjene.

Søknad/innmelding av konkurranser:
Søknad om å arrangere stevner på banen må sendes til Sleipnir (se adresser nedenfor) innen
15. september året før. Dette er nødvendig for at arrangementene skal innpasses i Terminlisten
for totalisatorløpene på Biri Travbane Søknader som innkommer etter at terminlisten er
fastlagt, kan behandles dersom Sleipnir og Biri Trav AS aksepterer det. Slike søknader skal
sendes Kjøre- og Rideklubben Sleipnir (se kontaktperson/adresse nedenfor).
Kurs/instruksjon på ridebanen.
All kommersiell bruk av banen utløser en baneavgift. Baneavgiften vil være subsidiert for
instruktører (medlemmer) fra Sleipnir og prisene finnes i tabellen nedenfor.
Søknad om bruk av banen må skje i god tid til Sleipnir (se kontaktperson/adresse nedenfor).
Dersom det avdekkes at banen blir brukt kommersielt uten at det er søkt om det, vil det bli
utstedt et leiegebyr på kr 1000.- i etterkant. I tillegg kan slik uautorisert bruk føre til leienekt
for en periode senere.
Når treningen ikke er organisert som kurs, kan medlemmer av Sleipnir kan ha med
instruktør/motta instruksjon på banen uten at det utløser leie-/baneavgift, men de vil da ikke
ha krav på å ha banen for seg selv dersom andre ønsker å trene.
Kjøre- og rideklubben Sleipnir er ansvarlig overfor Biri Trav når det gjelder informasjon til
og oppfølging av medlemmer som trener på ridebanen. Overtredelser av regler for bruk av
banen vil bli rapportert og kan medføre treningsnekt for kortere/lengre perioder på Biri
Travbane.
Kontakt/adresse:
Søknad om arrangementer/stevner og leie av banen til kurs og lignende rettes til:
Dag Elle Rivrud, Gålåsvn. 105, 2320 Furnes. E-post: rivrud@online.no
Tlf: 62345081 (hjem) eller 90817595 (mob)
Leie-/baneavgift for Sleipnirs ridebane på Biri:
Instruktør
Medlem
Ikke medlem

Formiddag (10-13)
Kr 300.Kr 450.-

Desember 2008.

Ettermiddag (13-17)
Kr 400.Kr 600.-

Hel dag (10-17)
Kr 600.Kr 1000.-

Kveld (tirsdag 18-22)
Kr 500.Kr 750.-

