
    
 

Båthusregler for Bif kajakk, nye regler fra 1. januar 2015 
For å ivareta sikkerheten på en bedre måte, endres reglene for utlevering av nøkler og tilgang til kajakkhuset på 
Ulsnestangen. 

§1 Nøkkel, denne er nå erstattet med personlig kode. 

Alle medlemmer av Bif Kajakk har anledning til å få egen kode til båthuset på Ulsnestangen etter å ha bestått 

nøkkeltesten som beskrevet i punkt §1. 

Koden er medlemmets til odel og eie, men vil bli slettet hvis medlemmet slutter i klubben, ikke betaler medlemsavgift 

og/eller treningsavgift avgift og/eller andre avgifter, eller av andre årsaker utestenges fra båthuset. Styret kan når som 

helst utestenge et medlem som av nevnte eller andre årsaker ikke lenger bør ha tilgang til båthuset. 

Krav som ligger til grunn for utlevering av kode finnes på klubbens nettsider. 

1. Nøkkeltest 

Nøkkeltesten er en ferdighetstest som skal forsikre at medlemmet har de nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å 

kunne ferdes trygt i kajakk. 

Nøkkeltest i Bif kajakk skal inneholde følgende elementer: 

• Egenredning 

• Kameratredning 

• Grunnleggende padleferdigheter 

Et medlem av styret, eller en person godkjent av styret, skal overvære nøkkeltesten. 

Våttkort fra Norges Padleforbund (minimum Grunnkurs Hav) godkjennes som nøkkeltest.  

2. Overlevering av nøkkel 

Kose til låsen på båthuset overleveres på epost eller sms. Ved bestilling av kode, godkjenner medlemmet Bif kajakks 

vedtekter og båthus reglement, og forplikter seg til å overholde disse.  

3. Sletting av kode  

Medlemmets kode slettes hvis medlemmet ikke lenger ønsker tilgang til båthuset.  

Kose slettes dersom medlemmet misligholder reglement eller vedtekter i Bif kajakk, ikke betaler avgifter til Bif kajakk 

og Bif, eller av andre årsaker utestenges fra båthuset. 

4. Tap av kode eller kode som kommer på avveie 

Tap av kode må umiddelbart meldes inn til nøkkelansvarlig siden dette kan gi uvedkommende tilgang til båthuset. Bif 

kajakk tar ikke ansvar for tapte kode. 

5. Videreformidling av kode 

Medlemmet står ansvarlig for koden så lenge denne er i medlemmets besittelse. Det er under ingen omstendighet 



    
 

tillatt å overlate koden til andre, selv ikke andre medlemmer. Overtredelse av denne regel vil føre til umiddelbar 

sletting av koden. 

6. Manglende betaling av medlemsavgift 

Manglende betaling av medlemsavgift innen betalingsfrist, vil regnes som utmelding av klubben. Kode vil da bli slettet. 

§2 Båtplass 

Et medlem kan søke om plass i naustet for medlemmets private kajakk. Hvert medlem kan maksimalt søke om én 

plass. Plassen kan ikke framleies eller lånes ut til andre. Styret kan nekte medlemmet plass uten videre forklaring eller 

årsak.  

1. Godkjenning 

Dersom styret godkjenner medlemmets søknad, og det finnes plass i båthuset, vil medlemmet ha mulighet til å legge 

én kajakk i båthuset, på plass henvist av styret. 

Ved tilbud om båthusplass er det en svarfrist på 14 dager. Hvis styret ikke hører noe innen fristen regnes det som 

avslag, og plassen vil stå til styrets disposisjon. 

2. Leie 

Det betales ingen lei utover treningsavgiften på kr 250 pr. år.   

3. Merking 

Plassen merkes med leietakers navn og telefonnummer. Dette skal gjøres av leietaker ved plassering av kajakken i 

båthuset. Båthuset er ikke tilgjengelig for andre enn leietakeren. 

4. Manglende betaling av treningsavgift 

Manglende betaling av treningsavgift innen betalingsfrist regnes som oppsigelse av båtplassen. Plassen står ved slik 

oppsigelse fritt til styrets disposisjon. 

5. Fjerning av kajakk 

Hvis kajakken ikke er fjernet ved leieforholdets slutt, vil den fjernes for medlemmets regning. Styret kan ved eget 

skjønn bestemme hvorledes, hvor hen og til hvilken kostnad båten fjernes. 

Styret kan forlange at en kajakk fjernes med 1 måneds varsel. Leietaker har selv ansvar for fjerning. Medlemmene 

står selv ansvarlige for at Bif kajakk har fått oppdatert kontaktinformasjon. 

Ved mislighold som nevnt i §1(6) og/eller §2(4) vil styret fjerne kajakken fra båthuset for eiers regning.  



    
 

§3 Forsikring 

1. Utstyr 

Bif kajakk står for forsikring av klubbens utstyr og båthus. Private kajakker må eventuelt forsikres av medlemmet selv, 

da dette ikke dekkes av Bifs forsikring. Det understrekes at selv om båthuset har lås, er Bif kajakk ikke ansvarlig ved 

tyveri av eller skade på privat utstyr.  

2. Personforsikring 

Bif kajakks forsikring dekker ikke personskade. Det forventes at hver enkelt er forsikret for aktiviteten(e) de bedriver.  

§4 Bruk av klubbutstyr  

 1. Tilgang til utstyr 

Medlemmer som har nøkkel til båthuset og avlagt ferdighetsprøve kan fritt benytte seg av klubbens utstyr (kajakker, 

årer, spruttrekk, vester og redningsutstyr etc.) til dagsturer. Ønsker man å benytte en kajakk utover ett døgn må dette 

klareres med båthusansvarlig. Det vil da tilkomme en leie på 50 NOK pr døgn. Det er ikke anledning til å leie kajakker 

utover en uke av gangen. 

Klubbens tørrdrakter kan lånes inntil en uke av gangen. Det er ingen leie på tørrdraktene da dette er sikkerhetsutstyr. 

Utleie avtales med båthusansvarlig. 

Det er ikke lov å benytte seg av utstyr som ikke er merket ”Bif kajakk”, da dette er privat utstyr.  

2. Uthenting av utstyr 

Før man tar i bruk klubbutstyr skal man gå over utstyret og sjekke at det er i forsvarlig stand. Skader på utstyr skal 

umiddelbart meldes til båthusansvarlig slik at skadene kan utbedres.  

3. Tilbakelevering av utstyr 

Etter å ha brukt klubbutstyr skal det sjekkes at det ikke har oppstått skader på dette. Skader eller mangler skal meldes 

til båthusansvarlig slik at det kan utbedres. 

Kajakker som har vært utlånt skal tømmes for vann, samt rengjøres for sand og annen skitt som har kommet til. 

Utstyr som har blitt vått skal henges opp til tørk på sine angitte plass i båthuset. 

Lukene på kajakken skal åpnes slik at de luftes ut og tørkes.  

4. Ansvar 

Padling med Bif kajakks utstyr skjer på eget ansvar og må foregå innenfor egne grenser. 

Medlemmer som har bestått kravene til egen nøkkel har anledning til å ta med gjester på tur, men står da ansvarlig for 

disses sikkerhet under turen.  

§5 Endring av båthusreglement 

Styret kan endre båthusreglene etter behov med virkning for samtlige medlemmer. Varsel om endring i reglene skal 

publiseres på Bif kajakks hjemmeside, samt sendes ut til e-postlista. 
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