
RETNINGSLINJER FOR TRAMPOLINE 
 
Jf vedtak i ordinær generalforsamling 06.05.2009, gjelder følgende for trampoliner i 
borettslaget  (inkl  ”sikkerhetstips  for  montering  og  bruk  av  trampoliner,  fra  Direktoratet  
for samfunnssikkerhet og beredskap ). 
 
Krav som stilles fra borettslaget: 

 Eventuell trampoline skal plasseres ut for vegg tilhørende egen leilighet, og da i 
prinsippet på bekostning av eventuell platting/uteplass. Hvis det allerede er 
etablert platting, kan avvikende plassering avtales med styret. 

 Det tillates kun 1 trampline pr hus. 
 Bruk av trampoline er bare tillatt i tidsrommet kl 1000 – 2000. 
 Søknad m oppsetting av trampoline skal stiles til styret som da på bakgrunn av 

vedtatte regler kan gi tillatelse for ett år og gangen. Eventuelle innsigelser vil da 
kunne bli ivaretatt ved søknad om fornying av tillatelse. 

 Ved alvorlige brudd på regler kan styret med umiddelbar virkning kreve 
trampolinen demontert. 

 Alle beboerne må være enig i at det settes opp trampoline utenfor sitt hus. 
 
 
 
 
Sikkerhetstips for montering og bruk av trampoliner 
 

1. Les bruksanvisningen før montering og monter i henhold til denne. 
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 trampolinene 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. Voksne bør vurdere ferdighet og følge med når barn hopper. 
7. Definer klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun en. 

Vær oppmerksom på at faren for skader øker med økende antall personer på 
trampolinen samtidig og særlig ved ulik vekt mellom deltakerne. 

8. For å hindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er til stede, bør den 
dekkes til med en presenning når den ikke er i bruk. 

9. Husk ettersyn og vedlikehold av trampolinen. Sjekk færer, kantpute etc. før bruk. 
10. Unngå å hoppe på trampolinen når den er våt. 
11. Vær oppmerksom på at salto på trampoline, kan medføre en stor risiko for 

alvorlige nakkeskader. 
 
 


