Regler for bruk av utstyr fra Moskenes kommunes utstyrssentral
Leie av utstyr fra sentralen
Det meste av utstyret fra utstyrssentralen er plassert på Sørvågen skole. Unntatt fra dette er kajakker
som er plassert i bygget ved siden av Telemuseet på Sørvågen. Ved utleie, kontakt og avtal med
utstyrskontakt, (for tiden) Audun Rasmussen tlf.: 93492620. Det skal også være en elevgruppe som
sammen med utstyrsansvarlig samarbeider om dette ansvaret. Det er laget en enkel standard leieavtale.
Denne skal brukes enten det er betalende eller ikke betalende leietaker. Avtalen skrives under når man
låner/leier utstyr. Personer under 18 år leier utstyret gratis.
Vedlikehold av utstyr
Det skal jevnlig foretas en sjekk og vedlikehold av alt utstyr. At alt virker som det skal, og ingenting
er ødelagt. Ansvar for dette er utleier v/ Rasmussen, elevgruppa og eier av sentralen, Moskenes
Kommune v/ N. Johansen.
Med jevnlig sjekk menes minst en gang i året (hver vår), og hvis det kommer inn beskjed om at noe
ikke virker som det skal.
Ansvar for sjekk og renhold av utstyr
Utleier er ansvarlig for å gi korrekt info om utleieutstyret. Ansvarlig for å sjekke og renholde utstyr er
den som skriver under på avtalen, og det gis fortløpende beskjed til utstyrskontakt Audun Rasmussen
hvis det er noe som ikke er i orden, eller hvis noe forsvinner.
Klatreutstyr
Sjekkes før hver bruk av leietaker at seler, tau og hjelmer er hele og i orden. Rengjøres etter bruk av
leietaker. Ansvarlig leietaker må være over 18 år, og inneha de nødvendige kurs/kompetanse for bruk
av klatreutstyr, og kunne være ansvarlig for å sikre klatrerne.
Turutstyr
Lavvoer sjekkes før bruk av leietaker at de er hele, at det ikke er hull.
Bålpanne og kokeutstyr, gassbrenner, stormkjøkken, sjekkes før bruk at alt er intakt og virker. Husk
gass. Rengjøres etter bruk av leietaker.
Yogautstyr
Sjekkes og rengjøres etter bruk av leietaker.
Kajakker/kanoer med tilhørende utstyr
Det er viktig at dette utstyret holdes i orden. Det skal foretas sikkerhetssjekk ved leietaker av hver
kajakk/kano med tilhørende utstyr før bruk, og rengjøres etterpå. Ansvarlig leietaker, (over 18 år), må
inneha de nødvendige sikkerhetskurs/bevis for å kunne ta med seg og ha ansvar for de som er med.
Ansvarsklargjøring
Utstyret leies ut på eget ansvar, dvs. at utleier/eier av utstyret ikke er ansvarlig for ulykker/uhell som
måtte skje ved bruk av utstyret, som f.eks. bruk av kajakker eller klatreutstyr.

