Lån og leje af klubbens kajakker og andet udstyr

Finsings Plads 3
DK - 4300 Holbæk
Mail: hkk@holbaekkajakklub.dk

Klubbens medlemmer har førsteret til brug af klubudstyret ved alle klubarrangementer:
• Tirsdage og torsdage i den periode, hvor der er roskoler
• Mandage til nørdeaftner
• Onsdage til klubaftner
• Ture arrangeret af klubben
Du har mulighed for – på andre tidspunkter end ovennævnte – at låne kajakker og kanoer til:
• En gæsteroer sammen med dig (se regler i sikkerhedsbestemmelserne). Du kan en tage en gæst
med gratis 3 gange i alt på en sæson, herefter betales 50 kr. til klubbens mobilpay 93125. Turen
noteres i ”Gæsteroerbogen”
• Endags – og weekendture med medlemmer af klubben eller arrangeret af klubben
Du har mulighed for at leje kajak eller kano til:
• Kajaktræf arrangeret af fx Havkajakroerne, DKF, DGI eller andre klubber
• Privat ferie flere dage
Prisen for leje er 50 kr. pr. dag pr. fartøj, som betales via mobilpay. Husk at notere dig navn i
kommentarfeltet.
Trailere:
Klubben har 2 trailere. Trailer 1 vejer 380 kg og har 4 hylder. Trailer 2 vejer 300 kg og har 3 hylder (denne
trailer kan anvendes til kanoer).
• Trailerne kan benyttes til fælles klubture samt til instruktørsamlinger og lign. (bookes på
hjemmesiden ”Undergrupper” - Booking).
• Lån af trailer til private ture eller ferie aftales forinden med formanden
• Prisen for lån til privat brug er 100 kr. pr. dag
Lejrudstyr:
Der står en mappe med oversigt over det udstyr, klubben råder over. Du kan låne det ved at give besked til
den ansvarlige.
Det noteres i mappen.
Hvis du er i tvivl, om du kan låne kajak, kano eller andet udstyr, så kontakt formanden.
Holbæk den 1. maj 2020
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