
UTLÅNSKAJAKKER

Lillesand padleklubb har 24 klubbkajakker, 17 havkajakker og 7 barnekajakker for utlån til medlemmer. 

Regler for lån av klubbkajakker:
For å kunne låne kajakker er alle disse punktene viktige og nødvendige

• Du må være medlemm av Lillesand Padleklubb

• Sjekk hjemmesiden at ikke kajakkene skal brukes til kurs, fellespadling o.l. 

• Er kjent med klubbens HMS regler.

• Deltatt på 3 fellesturer i løpet av padlesesongen

• Ha Introkurs og beherske egen/kameratredning. Ferdigheten kan på forlangende kreves 
demonstrert/dokumentert,  

• Barn/ungdom under 18 år som skal låne kajakk må være ifølge med voksen, med minimum 
introkurs.

• Det skal være minst 1 voksen pr 5 barn

• Voksne som leder barne/ungdomsgrupper må kunne vise ferdigheter i kammeratredning.

Før tur sjekkes følgende punkter:
• at ror fungerer og alle liner er intakte
• at innstillingen av pedaler er forstått, før kajakken settes på vann
• at luker er hele og påsatt sine respektive åpninger
• at alle sikkerhetsliner og strikk for utstyr er hele og montert.
• Skriv deg inn i loggboken og før inn alt utstyr du låner

Etter tur:
• skal kajakken og alt lånt utstyr skylles med ferskvann og tømmes for sand/vann og annet uønsket 

materiale
• settes på plass. Bruk knagger og stativ. Klubbens kajakker lagres til høyre når du kommer inn 
• før deg ut av loggboken 
• umiddelbart gjøre styret oppmerksom på enhver feil/mangel/defekt ved kajakken, uavhengig av 

hvem som måtte være ansvarlig for feilen/mangelen/defekten.

Fellespadling og kurs har førsteprioritet når det gjelder bruk av kajakker og dette må alltid sjekkes 
før du låner.
Kajakker kan ikke lånes over natten, men må returneres til Verven samme kveld (unntak er klubbturer eller 
andre avtaler med styret)

Dette skjemaet skal underskrives av alle medlemmer som ønsker å benytte seg av klubbens kajakker. 
Personer som ikke er medlem av Lillesand padleklubb har ikke anledning til å låne kajakker, uten å avtale 
med styret i Lillesand Padleklubb. 

Undertegnede har lest og forstått regler for lån av kajakk. Det forgår på eget ansvar og kan ikke rettsforfølge 
medlemmer eller styret i Lillesand Padleklubb.

Dato:_______________________

Navn/signatur:______________________________________________________ 


