
 

Retningslinjer utlån utstyr 

1. Retningslinjer Kite, trapes og brett: 

1.1. Medlemmer som deltar på kurs, har leie av nødvendig utstyr inkludert i 

kurspakken. Vi anbefaler bruk av egen våtdrakt mtp hygiene.  

1.2. Medlemmer av NTNUi Kite kan booke og leie utstyr av NTNUi Kite på 

arrangerte turer til angitt pris under punkt 2. 

1.3. Medlemmer som har gjennomført kurs og er selvstendige kitere kan leie 

utstyr i inntil 2 uker til private turer*. 

1.3.1. * Forbehold om at det ikke skal holdes tur/kurs i regi av NTNUi i 

tidsrommet det er snakk om 

1.3.2. * Styret forbeholder seg retten til å bestemme om ferdighetsnivået er 

godt nok til å kunne leie utstyr.   

1.4. Hensikten med utstyret er at vi skal kurse nye kitere og samtidig kunne tilby et 

bredt spekter av ulike merker og/ typer på markedet før man velger å 

investere i eget utstyr. Vi ønsker aller helst at man går til anskaffelse av eget 

utstyr slik at vi kan fokusere på kursvirksomhet.  

2. Priser: 

2.1. Pristabell:  

2.2. Våtdrakt: For deltakere på kurs om sommer kan vi låne ut våtdrakt dersom 

man ikke har egen. Ta kontakt ved påmelding. Denne skal vaskes og skylles 

godt i ferskvann etter bruk! 

* Dagspris Kite inkulder 1 kite, 1 bar og 1 pumpe 

**Gjelder kun for turer i regi av NTNUI kite, Uavhengige om antall dager 

Beskrivelse Dagspris 
NTNUI 
turer** 

Turpris (3 
dager) 

Ukespris 

Kite 150 NOK* 500 500 NOK*** 500 NOK*** 

Brett 50 NOK Inkl. 100 NOK 200 NOK 

Trapes 50 NOK Inkl. 50 NOK 100 NOK 

Henger 150 NOK Inkl. - 500 NOK 



*** Turpris og ukespris inkluder 2 kiter, 2 barer og 1 pumpe (Uavhengige om man 

bare behøver 1 kite). 

 

3. Vedlikehold: 

3.1.  Etter turer av NTNUi kite tar turansvarlig/utstyr ansvarlig et overordnet 

ansvar for å sørge for at kitene er vasket og tørket før lagring etter beste 

evne. 

3.2.  Eventuelle mangler og skader rapporteres inn til utstyrsanavarlig og blir 

utbedret fortløpende 

3.3.  Ved lån av utstyr til private turer skal utstyret leveres tilbake vasket og tørt. 

4. Tap av utstyr/ Skade på utstyr: 

4.1. Turer i regi NTNUi: 2000 NOK egenandel 

4.2. Kurs i regi NTNUi: 200 NOK i egenandel  

4.3. Turer utenom NTNUi sine turer: Verdien til utstyret skal betales/ skaden skal 

betales og fikses. Utstyrsansvarlig har et skjema med utstyrets verdi. 

4.4. Henger har en egenandel på 2000 NOK 


