
 

Fredrikstad og Sarpsborg kajakklubb 2022 
Som medlem av Fredrikstad og Sarpsborg kajakklubb har man anledning til å låne kajakker for en kortere periode vederlagsfritt. Maks 2 

dager av gangen. Frosk har full råderett over kajakkene og utlån skjer når det ikke berører annen virksomhet i klubben.  

 

Betingelser for lån av kajakk i FROSK: 

 

• Du må være medlem av FROSK og ha betalt kontingent for inneværende år, samt ha inngått personlig avtale om leie (se under) 

• Du må minimum ha gjennomført grunnkurs i Norges Padleforbund (NPF) våttkortstige 

• Kun medlemmer kan padle klubbens kajakk  

• Lån av kajakk er ikke tillatt til bruk i kommersielle sammenhenger 

• Husk bekledning etter årstid og vanntemperatur.  

• NB! Pumpe og årepose regnes som personlig utstyr og det må dere ta med selv. 

• Kajakken og utstyr skal leveres tilbake i rengjort stand. På Tangen ligger det vannslange i boden og nøkkel til utevannet foran 

ved toalettet. Andre muligheter vis du mangler egnet sted er manuelle vaskestasjoner på bensinstasjonene et godt tips. 

 

Alt lån skjer på eget ansvar. Fredrikstad og Sarpsborg kajakklubb (Frosk) kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker som måtte 

oppstå under låneperioden. Ved lån bekrefter leietaker å inneha kunnskap tilsvarende grunnkurs gjennom norsk padleforbund som 

innebærer kunnskap om sikker padling, redningsteknikker og fornuftig oppførsel på sjøen.  

 

Behandle kajakken som om den var din egen, så er det mange som får muligheten til å låne. Låntaker kan holdes erstatningspliktig for 

eventuelle skader, ulykker, o.l. som måtte oppstå under perioden hvor man låner kajakk, åre og spruttrekk. 

Låntaker må selv gå over kajakk og utstyr når dette hentes, og melde fra til den i Frosk som har med utlån å gjøre ved skader/mangler 

før dette tas i bruk. Hvis det ikke er noen du kan melde fra til rent fysisk, tar du bilde med mobilen og sender det på epost til 

fredrikstadkajakklubb@gmail.com. Gjerne en kort beskrivelse også så vi kan få rettet skaden. Ved å forholde seg passivt og ikke varsel 

til Frosk i forkant av lån kan du som låntaker kunne bli holdt ansvarlig for skader uavhengig om de har oppstått før eller under ditt lån. 

Låntaker kan ved skade som skyldes uaktsomhet selv måtte sørge for at skaden blir utbedret. 

Hvordan låne: 

• Fyll ut kontaktopplysningene under for å opprette en låneavtale, og send signert skjema til fredrikstadkajakklubb@gmail.com. 

Sammen med bildet av våttkort med oblat. Har du ikke muligheter for å skrive ut gjør av tale med Hilde på mobil 95843964. 

• Før lån Henvend deg til Hilde på SMS til mobil 95843964 eller epost fredrikstadkajakklubb@gmail.com i forkant av lån. 

Da vil du få utlevert koder til låser på kajakkene og boddør. NB! Kodene vil bli endret i løpet av sommeren så du må ta 

kontakt før lån 

• Husk rengjøring av cockpit og lasterom før tilbakelevering. Mangler du mulighet for egnet vaskested er manuelle 

vaskestasjoner på bensinstasjonene et godt tips. 

• For juli måned vil også Trine-Lise Strømsæter være behjelpelig med å utlever kajakker for lån, og avtale må gjøres 

med henne. 1-2 dager før henting. Mobil 98050748 

 

 

 

Avtale 

Som låntaker er jeg ansvarlig for at FROSK sitt utstyr blir levert tilbake i samme stad som ved henting og at det er rengjort etter bruk, 

forsvarlig oppbevart i låneperioden og levert tilbake som avtalt ved avhenting. Dette gjelder også åre, spruttrekk og padlevester. Pumpe 

og årepose er personlig sikkerhetsutstyr og det må dere ta med selv 

Eventuelle feil og skader meldes snarest på epost til fredrikstadkajakklubb@gmail.com eller til Hilde 95843964 

 

 Leietagers navn:      Dato: 

Våttkortnummer: 

Epost:        Signatur: 

Mobil: 

Adresse:       __________________________________ 
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