
 

 

 

 

Kære gæster  

Bestyrelsen i Hadsund Roklub er meget glade for at I har lyst til at besøge os. 

Klubbens kontaktpersoner er: 
Kasserer Bo Nielsen, mobil nr. 51 31 39 76, mail: kasserer@hadsundroklub.dk 
Materiel ansvarlig: Over Holm, mobil nr. 40 79 36 27, mail: oveholm@post.tele.dk  
Formand Anders Toft Christiansen, mobil nr. 20 64 59 02, mail: formand@hadsundroklub.dk 
Nedenfor har vi skrevet lidt om ansvaret som vores gæster påtager sig i låneperioden, samt priser for lån af 
både og værelser og om betalingsmulighederne. 
 
Gæsteroernes ansvar i låneperioden. 
Gæsterne har ansvar for både og udstyr i lejeperioden, og det forventes, at alle behandler materiellet på 
den bedst mulige måde. Ligeledes forventes det, at roerne gennemfører langturen på en ansvarlig og for 
dansk roning ordentlig og værdig måde. 
Klubbens bestyrelse har overfor Hadsund Roklub ansvaret for, at de gæsterne (hold), for hvilket der søges 
om tildeling af en båd, har tilstrækkelig erfaring med hensyn til den ønskede form for langtursroning. 
Båden med alt tilbehør skal afleveres i rengjort stand. Det enkelte hold hæfter i fællesskab for skader og 
mangler, der opstår i tidsrummet fra bådens overdragelse til dens aflevering, som følge af uagtsomhed, 
forkert behandling af materiellet eller overtrædelse af givne regler og forskrifter. Erstatningsbeløb ved 
mindre skader/mangler kan betales på stedet til den tilsynsførende. 
Ved større skader vil der, når skadens omfang er vurderet, blive sendt en faktura med angivelse af sted, tur 
og erstatningsbeløb. 
 
Vilkår for lån af både i Hadsund Roklub. 
På baggrund af de skærpede krav fra Søfartsstyrelsen og DFfR har Hadsund Roklub set på betingelserne for 
udlån af både. Vi vil gerne hermed tydeliggøre, hvordan ansvaret er placeret når andre roklubber låner 
vores materiel. 
I overensstemmelse med hidtidig praksis kan medlemmer af andre klubber låne både i Hadsund Roklub 
mod et mindre gebyr. 
Lånerne og deres roklub indestår for at bådene leveres tilbage i samme stand, som de er modtaget og 
lånerne og deres klub hæfter for alle skader. 
I låneperioden betragtes lånernes klub som reder og har rederiansvaret. Hadsund Roklub påtager sig ikke 
rederansvar for en periode, hvor både er udlånt 
Forinden udlånet oplyser lånerne, hvem der under turen er styrmand og det dokumenteres overfor 
Hadsund Roklub at den/de pågældende styrmænd har langtursstyrmandsret. 
 
Priser 
Overnatning i værelserne koster 75 kr. pr. person pr. nat (eget sengetøj og linned medbringes). 
Bådleje koster 50 kr. pr. sæde (eks. en 2’er med styrmand koster 150 kr. pr. gang) 
Det samlede beløb kan overføres til klubbens konto i SparNord konto 9200 3715 735 708, eller til 
mobilepay nr. 73008 
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