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Hvem kan låne hvad:
Frigivne medlemmer af Kajakklubben Esrum Sø kan under nedenstående betingelser låne
klubbens grej til brug uden for søen.
Klubbåde (kajakker og kanoer) kan lånes.
Veste og pagajer kan lånes frit indtil 1. juli året efter indmeldelse. Derefter kan det ikke lånes
til private ture.
Trailere kan ikke lånes til private ture.
Formål med lånet:
Klubbåde (kajakker og kanoer) kan lånes til brug uden for Esrum Sø til følgende formål:
1.
2.
3.
4.

Deltagelse i løb og stævner.
Deltagelse i ture arrangeret af klubben.
Private ture hvor formålet er at ro kajak.
Privat træning, som ikke med samme udbytte, kan foregå på Esrum Sø.

Ved deltagelse i løb og stævner tildeles både normalt efter “først-til-mølle”-princippet. Dog
kan bestyrelsen eller en deraf udpeget person bestemme, at tildeling skal ske ved lodtrækning
eller, i særlige tilfælde, efter hvem der kan forventes at få den bedste placering.
Ved deltagelse i ture arrangeret af klubben, må der normalt ikke tages både, der må forventes
at skulle bruges til aktiviteter planlagt af klubben på søen.
Til private ture (en dags/weekend/ferie), hvor formålet er at ro kajak, kan lånes grønmærkede
kajakker samt i særlige tilfælde udvalgte gulmærkede kajakker, på tidspunkter hvor de ikke
skal bruges til aktiviteter planlagt af klubben. Der kan ikke lånes kajakker til ture hvor man
lejlighedsvis vil ro, eller til private strandture.
Til privat træning kan lånes både, som roeren skal deltage i løb i, på tidspunkter hvor de ikke
skal bruges til aktiviteter planlagt af klubben. Der kan lånes både med det formål at:
• ro på særligt vand inden et løb, f.eks. bølgetræning på havet og træning på kortbane.
• træne med fast toermakker fra anden klub.
• vedligeholde træning når der er is på søen.
Til ethvert udlån af klubgrej til brug uden for søen stilles der krav om at hovedformålet med
turen er at ro.

Kajakklubben Esrum Sø, Krostien 11, Nødebo, 3480 Fredensborg, 48 48 52 45
e-Mail: kajak-esrum@writeme.com
Medlem af Københavns Kajak Kreds under Dansk Kano- og Kajakforbund, International Canoe Federation og Danmarks Idræts-Forbund

© WSJ 1995-1997

Tilladelse:

Procedurer og regler
Tilladelse til at låne klubbens grej til private ture skal indhentes hos bådudvalget forud for
turen. Bådudvalget afgøre suverænt, under ansvar over for bestyrelsen, hvem der kan få
tilladelse til at låne hvilke både.
Ansvar:
Ved privat udlån af klubgrej, er låneren ansvarlig for alle opståede skader, reparationer eller
bortkomst på/af dette. Også hvis skaden skal repareres på professionelt værksted. Låneren må
ikke selv påbegynde reparation af grejet uden først at have kontaktet den materielansvarlige.
Hvis grejet ikke kan repareres eller er bortkommet, skal låneren erstatte det. Dette gælder fra
grejet forlader klubbens grund til det er kommet retur, d.v.s. både under transport og roning.
Låneren er selv ansvarlig for at påpege evt. skader før udlånet påbegyndes.
Udlånet er personligt og grejet må derfor ikke benyttes af andre end låneren eller frigivne
klubmedlemmer der er godkendt til bådtypen (farve).
Ved ture arrangeret af klubben (herunder deltagelse i andre klubbers stævner og løb) vil
låneren kun blive draget til ansvar, såfremt skaden er sket forsætteligt eller ved at låneren ikke
har udvist rimelig forsigtighed i behandlingen af klubbens udstyr. Ved rimelig forsigtighed
forståes at grejet skal behandles som det var ens eget.
Bemærkninger til grejet:

Tiltrædes hermed:

Lån af båd nr: ________________

__________________________
En fra bådudvalget

____________________________
Låner

Låners navn: _____________________________________________________
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