Instruks for utlån av kajakker i Jæren
kajakklubb
Disse instruksene gjelder fra 01.03.2017
Hvem kan låne kajakker
1. Kajakker kan lånes av medlemmer. Det er lov å låne en ekstra kajakk til en venn, men
skal vennen låne kajakk flere enn to ganger, må vedkommende bli medlem.
2. For å låne kajakk utenom fellesaktiviteter, må minst én av padlerne være over 18 år og
ha godkjent grunnkurs i våttkortstigen. Det er låner som er ansvarlig for utstyret,
sikkerheten, og at nødvendig sikkerhetsutstyr er med på turen.
Rutiner for lån av kajakker
1. Sjekk at kajakkene er ledige. Kurs og klubbaktiviteter har førsterett. Dette kan du finne
informasjon om på nettsiden vår. Det er fast aktivitet på mandag- og torsdagskvelder.
2. Du må be om tillatelse hvis du skal låne kajakken mer enn én dag, eller skal låne flere
enn to kajakker. Ta kontakt med Thomas Kverneland (tlf 91761651).
3. Lånet av kajakken skal registreres slik i låneskjemaet som ligger i svart plastkoffert i
kontaineren:
Navn

4.
5.
6.
5.
6.

Telefonnummer

Kajakknummer

Padlested

Lånt kl/dato Innlevert kl/dato

Alt utstyr skal ryddes på plass etter bruk.
Det som er vått, må legges eller henges opp slik at det tørker.
Utstyr som har vært i saltvann skylles med ferskvann før det plasseres i containeren.
(Finn en bensinstasjon).
Kajakken skal være tom for vann når den settes på plass. Vask ut sand. Hvis ikke
lastelukene er helt tørre, må lukene være åpne.
Meld fra til Thomas Kverneland (tlf 91761651) hvis det er oppstått en skade på noe av
utstyret. Tapt eller ødelagt utstyr må erstattes (utenom hvis det skyldes langvarig
slitasje).

Kajakkene skal ikke brukes til padling i steinete elver eller til rock-hopping.
Nøkkel til containeren
Du må ha grunnkurs i våttkorstigen for å få egen nøkkel. Nøkkel utleveres mot et depositum
på 100 kr. Solveig Hattaland (tlf 4645621) har ansvar for utlevering av nøkler.

