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Tolo Roklub
Bådreservationskontrakt for benyttelse af langtursinrigger og havkajak i Tolo Roklub
1 blanket pr bådhold/kajak
(Bådene bestilles tidligst muligt før en planlagt tur og tildeles i den rækkefølge ansøgningerne indgår)
Når båd(havkajak(ker) reserveres indbetales halvdelen af gebyret
Du har disposition over båd/havkajak fra søndag kl. 07:00 til Lørdag kl. 17:00
Uge(r)alternativ:
Uge(r):
Klub navn:

Holdleder & l-styrmand
Navn

Adresse
Postnr. & by
Telefon/ mobil

Mobilnr:

Privat:

Mobiltelefon skal medbringes i båd/kajak og være åben:

Email:
Fødselsdato:

Roet siden:

Ipp: grad og dato:

L-Styrmand dato:

Holdlederen har det fulde ansvar for mandskab, båd/havkajak og tur jfr. DFfR´s Langtursreglement

Navn
Adresse
Postnr. & by
Telefon/ mobil
Email:
Fødselsdato:

Navn
Adresse
Postnr. & by
Telefon/ mobil
Email:
Fødselsdato:

Mobilnr:
Roet siden:

Privat :
Ipp: grad og dato

Mobilnr:
Roet siden:

L-Styrmand dato:

Privat:
Ipp: grad og dato

L-Styrmand dato:

Ovennævnte medlemmer er alle kvalificerede til ferielangtursroning, jævnfør omstående uddrag af ”Reglement for
benyttelse af DFfR´s langtursbåde” med hvilket holdet og bestyrelsen er indforstået. Reglementet er også gælden for
roning i havkajak.

Holdleders underskrift:____________________________________________________________________
Klubbens underskrift: Formand eller rochef:_____________________________________________
(Hvis formand / rochef selv deltager på turen, skal et andet bestyrelsesmedlem skrive under)

Denne blanket sendes til: Tolo Roklub v/Søren Uldall, Ryesgade 125, 1., 2100 København Ø.
Eller på email ( indscannet kopi med underskrift) til: toloroklub@gmail.com
Betalingen skal ske til Tolo Roklubs konto i Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5361 konto: 0528946

Betalingsbetingelser fremgår af Tolo Roklubs hjemmeside: www.toloroklub.dk
Deltagerne forpligtiger sig til at indmelde sig i Tolo Roklub og indbetale kontingent for det år reservationen
gælder
(Se indmeldelse på Tolo Roklubs hjemmeside)
Spørgsmål og alle henvendelser vedrørende turen kan rettes til email: toloroklub@gmail.com
Tom Zinglersen, formand Tolo Roklub, tlf.: 20 65 90 71 eller
Søren Uldall, kasserer Tolo Roklub, tlf.: 28 89 79 23
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Betaling af depositum DKK 750 / 250 pr. inrigger / havkajak pr. uge, skal ske samtidig med
tilmeldingen.
(Påfør ”klubnavn” samt ugenr./år og holdleder). Restbeløbet DKK 750/250 pr. inrigger/havkajak
skal betales senest 3 mdr. før udlånsperioden.
Uddrag af ”Reglement for benyttelse af DFfR`s 2-åres langtursbåde”(tilrettet til Tolo Roklub):
Holdet har ansvar for båd/inrigger(e)/havkajak(ker) og udstyr i låneperioden, og det forventes, at
alle behandler materialet på den bedst mulige måde. Ligeledes forventes det, at roerne
gennemfører langturen på en for dansk rosport værdig måde.
Hjemstavnsklubben har overfor Tolo Roklub ansvaret for, at det hold, for hvilket der ansøges om
tildeling af en inrigger/havkajak, har tilstrækkelig erfaring m.h.t. ferielangtursroning.
Holdet er ansvarlig for at langturen gennemføres efter DFfR`s langtursreglement og Tolo Roklubs
egne for rutens forskellige strækninger gældende kystbeskrivelse samt eventuelle andre af DFfR
eller myndighederne fastsatte bestemmelser. Anvisninger fra Antonis Gkikas skal følges. Dette
gælder for inriggere såvel som for havkajakker.
Holdet må selv søge oplysning om farvandet i og omkring Tolo hos Tolo Roklubs formand eller
kasserer, alternativt hos Hotel Romvi, hos hvem både og kajakker ligger opbevaret. Kompendium
med oplysninger om farvand, kyster, vejr, shopping m.m. udleveres i lamineret udgave sammen
med båden(e) – findes også på Tolo Roklubs hjemmeside ”Kyststrækninger”.
Holdet må beregne tiden til turen således, at båden(e)/havkajakkerne kan være rettidig fremme
på det aftalte sted, selvom dårligt vejr skulle have medført afbrydelse af turen.
Båden(e)/havkajakkerne med alt udstyr skal afleveres i rengjort stand – se ro-kodeks, der ligger
ved computeren i Tolo, samt på Tolo Roklubs hjemmeside. Det enkelte hold hæfter i fællesskab for
skader og mangler, der opstår i tidsrummet for båden(e)s / havkajakken(rne)s overtagelse til
aflevering af samme, som følge af uagtsomhed, forkert behandling af materiellet eller
overtrædelse af givne forskrifter og reglementer.
Betaling for turen skal være indgået til Tolo Roklub forud for turens påbegyndelse.
Ved afmelding indtil 6 mdr. før en tur, er der fuld refusion af depositum, ved afmelding indtil 3
mdr. før, betales den halve pris. Ved afmelding senere end 3 mdr. før, betales fuld pris. Lykkes det
at låne bådene ud til andre, refunderes alt.
NB! Tolo Roklubs både er to-åres langturs-inriggere, syv stk. med dobbelt skrog ( Slagelse både) og
fem stk. kulfiber/glasfiber både med enkelt skrog. Ni havkajakker af plast med enkelt skrog.
Afskrift: Bagsværd, den 03/03 2001, rettet Aalborg, den 01/03 2011, rettet København Ø, den
10/01 2014, rettet Tolo den 18/8 2017, rettet Frederikssund den 22/11 2017.

