Aarhus
Roklub

Booking af ergometertrailer

Velkommen til bookingvejledning for Aarhus Roklub & Dansk Forening for Rosports
ergometertrailer i Aarhus Kommune.
Ergometertraileren indeholder 12 roergometre. Disse lejes ud til skoler, der arbejder med
undervisningsforløbet Attention... GO!
**Se Ulf i Aarhus – Aarhus Roklub
Leje af trailer med 12 roergometre kan ske med og uden aftale om ro instruktionsforløb med
Aarhus Roklub. Ved levering tilbyder medlemmer af Aarhus Roklub dog altid instruktion og
vejledning i brug af maskinerne til ansvarshavende lærere.
Aarhus Roklub anbefaler, at der laves aftale om ro instruktionsforløb, når skolerne lejer
ergometertraileren med roergometre.
**se ULF i Aarhus – Aarhus Roklub
Regler for leje:





Det koster 750 kr. at leje en trailer/12 roergometre i fire uger + 2.500kr i depositum.
Leje og depositum opkræves via intern fakturering.
Hver skole kan kun lave én booking inden for et skole år.
Aarhus Roklub sørger for transport af trailer med indhold til og fra skolen
**Se betingelserne for leje af trailer.

Traileren kan lejes i følgende 4-ugers perioder i skoleåret 2017/2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge

34-37 (21. august - 15. september)
38-41 (18. september – 13. oktober)
43-46 (23. oktober -17. november)
47-50 (20. november – 15. december)
2-5 (8. januar – 2. februar)
6-10 (5. februar – 9. marts) inkl. vinterferien
11-15 (12. marts – 13. april) inkl. påskeferien
16-19 (16. april – 11. maj)
20-23 (14. maj – 8. juni)

Booking af ergometertrailer
Booking og administration af traileren varetages af UNO Friluftscenter, Børn og Unge i Aarhus
Kommune.
Traileren bookes på www.FriluftslivAarhus.dk Skriv ”ergometertrailer” i søgefeltet.
Her kan du se, hvornår traileren er ledig og læse mere om indhold, vilkår mm.
For at kunne booke traileren skal du være oprettet som bruger – følg vejledningen på forsiden.
Når du opretter dig, skal du bruge skolens adresseoplysninger mm. Som kontaktnavn skriver du
eget navn og under mobilnummer eget nummer.
Direkte link til booking: http://friluftslivaarhus.dk/Home/GrejDetaljer/840
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Spørgsmål til booking af trailer? Kontakt UNO Friluftscenter på uno@mbu.aarhus.dk eller
86279400
Spørgsmål vedr. roergometre og eller brug af disse? Kontakt Niels Iversen, Aarhus Roklub
tlf. +45 2982 8120 / n.c.iversen@stofanet.dk

Betingelser for leje af Ergometer-trailer med 12 roergometre
Aarhus Roklub og Dansk Forening for Rosport råder over 1 trailere med 12 ro- ergometre i. Den
kan lejes af folkeskoler og specielle sociale områder i Aarhus Kommune, til brug i Attention…Go!
eller anden relevant aktivitet
Om traileren:
Trailer med 12 roergometre leveres til lejer og afhentes igen iflg. aftale…
Roergometrenes stand
Der betales et depositum på 2.500 kr. for lån af 12 roergometre. Hvis en bruger ved uforsvarlig
håndtering af roergometrene forvolder skader eller forårsager mangler, skal dette øjeblikkeligt
indberettes til Aarhus Roklub,( n.c.iversen@stofanet.dk el. telefon 2982 8120).
Skader og/eller mangler vil blive modregnet depositum, og overstiger udgifterne til udbedringer
af skader og/eller mangler det indbetalte depositum på 2.500 kr., vil den ansvarlige for booking
af traileren blive yderligere faktureret for disse skader og/eller mangler. Dette gælder ikke
almindelig slitage. Det fulde depositum tilbagebetales, hvis traileren afleveres i samme stand,
som den blev modtaget.
For at vi kan sikre, at alle brugerne af traileren får en god oplevelse, er det vigtigt, at brugerne
tager vare på ergometrene, og tager ansvar for de eventuelle skader, de måtte påføre
materiellet. Aarhus Roklub og DFfR forventer at brugerne rengør roergometrene efter brug, og
overleverer dem til den næste bruger i pæn og ren stand. Vejledning i håndtering og rengøring af
roergometrene gives ved modtagelsen af roergometre.
Forsikring:
Leje af roergometrene sker det på eget ansvar, og dermed forventer Aarhus Roklub og DFfR, at
lejer har den nødvendige forsikring, og at romaskinerne opbevares forsvarligt.
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