
Utlånsavtale mellom Arna speidergruppe og ______________________________________________ 
 
Kano:  
6 stk Hasle PE530. Kr 100.- pr dag, inkl. årer, flytevester og øsekar.    
Kr 250,- for weekend, fredag/lørdag  til søndag. Kr 500,- for en uke…………………………. kr__________ 
 
Kanohenger med plass til 6 kanoer: Samme pris som for en kano. Kanotralle, halv pris……… kr__________ 
 
Kajakk:  

• 6 stk Hasle barnekajakk K-400 
• 4 stk Hasle Excursion -500 for ungdom / voksne 

Samme priser som for kano.    ………………………………………………………………………… kr__________ 
 
Optimistjoller: 
Samme priser som for kano.    ……………………….………………………………………...……… kr__________ 
   

       Totalsum  Kr__________ 
 
LÅNEREGLER : 
* Det skal alltid brukes redningsvest eller flytevest i båtene! Flytevest følger med ved utlån. 
* Utrente båtførere må gjennom en instruksjon fra oss. Evt lese, -og følge, medfølgende tips om padling. 
* Utstyret skal leveres tilbake i samme gode stand som ved utlån. Skader og tap må dekkes av låntager. 
Båtene er IKKE forsikret ved utlån og må besørges av låntager. Skade og tap må bæres av låntager. Priseks. Kano 
ca 7.500,-, årer 350,-, vester 200,-, henger 15.000,- og tralle ca kr 2.000,-. Kajakk: ca kr 5.000 for barnekajakk og kr 
10.000 for ungdom- / voksenkajakk. Ca 1.300 for åre. Optimistjolle: Komplett m/seil ca kr 15.000,- + frakt. 
* Med utstyret vårt representerer du en bevegelse som setter sin ære i å rydde opp etter seg i naturen, gjør likeså! 
* Betaling gjøres på nettbank: 25% som en ordrebekreftelse, betales straks. Resten betales før utstyret hentes, 
kvittering medbringes.       Kontonr.: 6524 05 06232 
 
Brukertips: 
-Øsekar bindes til båten, i tilfelle kantring. Man kan da øse den tom for vann før en klatrer oppi fra en ende. 
 
-Kameratredning er enklere, og går mye fortere: Kano: 2 personer i en annen kano setter seg vendt mot hverandre 
og trekker den kantrede båten opp mellom seg, med bunnen opp, slik at den blir liggende på tvers av egen båt. Da 
har det meste vannet rent ut og man kan snu den og sette den utpå igjen.  
Kajakk: En kamerat tømmer den fulle båten og ligger sin båt parallelt med den tomme. Legg deg over den tomme 
båten og hold godt fast mens den i vannet klatrer oppi sin båt. 
Høres det vanskelig ut? Det er faktisk ganske enkelt, det anbefales å øve på dette, -i trygge omgivelser. 
 
-Ro ikke lengre enn at du rekker tilbake før du er utslitt, hold deg nær land. Begynn med små turer, og start mot 
vinden. Den kan være en skummel skygge, bli kjent med den, og samarbeid, så blir han en ”hyggelig følgesvenn”. 
 
 
TURTIPS med kano og kajakk:   
Vann: 
Storavatnet på Osterøy, Holsnøy, Askøy, Lindås eller Hetlevik/Olsvik. Haugsdalsvatnet. Kalandsvatnet på 
Søfteland og Kalandseid. Nordåsvatnet/Sælenvatnet. Haukelandsvatnet i Arna.  
Fjorder: 
Arnavågen, Daleelva til Stanghelle. Bolstadfjorden, Osterøy rundt (for viderekomne), mm.  
OBS: Sjekk værmelding og pass opp for båttrafikk.          Spør oss gjerne om flere tips! 
 
Tilbakelevering  av utstyret skjer på ______-dag kl._____, sted: ____________________________________ 
Kontaktperson, Johannes Dencker. Tlf: 4809 3681 E-mail post@arnaspeider.no    GOD TUR! 

 
- Klipp ut -      - Klipp ut -    - Klipp ut - 

- Klipp ut - Denne del beholdes av Arna speidergruppe (Arkiveres hos kasserer.)  - Klipp ut - 
 
___________________________ låner _______________________________ fra ________ til ________ 
 
Betaling kr ________ skjer via nettbank før utlån. Sjekket, ok; signatur speiderleder ______________________ 
 
 
Ansvarlig underskrift låntager :  __________________________________________ Dato:____/____ 20___ 

mailto:post@arnaspeider.no

