Lån af Grejbanken til Ly og Lær huset ved ØGIF
Emnekasse: Idræt og bevægelse
Grejbankerne er et landsdækkende netværk af udlånssteder, som giver foreninger, daginstitutioner,
skoleklasser m.m. over hele landet en nem og billig adgang til at låne/leje friluftsudstyr – og introducere
især børn og unge for friluftsliv. Udlejning til private arrangementer kun efter speciel aftale med
tovholder på emnekassen, som ligeledes skal står for bookningen og hermed kautionere for låneren.
Grejbankerne i Ørslev er placeret på Ørslev skole, Uglereden v/ FDF og Klubhuset v/ ØGIF.
Grejbankerne i Ørslev er støttet af; Friluftsrådets Tips– og Lottomidler, Vordingborg Kommunes LUP
midler, Naturstyrelsens lokale grønne partnerskaber, Tuborgfondet, Nordea Fondens lokale bankråd og
Viking Malt i Ørslev.
Lånebetingelser, i et forpligtet fællesskab;
Lån af Emnekasser er gratis.
Lånetid er som booket på hjemmesiden hyttelisten.dk. Private arrangementer dog kun 1 låne dag.
Låneren er selv ansvarlig for udstyret og for at tjekke at udstyret er i orden. Du er som låner også selv
ansvarlig for de personer, der måtte deltage i aktiviteten, herunder korrekt instruktion, valg af det rette
område til aktiviteten, samt hensyntagen til vejr og vind og andre risikomomenter.
Konstatere låneren fejl eller mangler på materialet, meldes dette straks til tovholder for Emnekassen.
Grejbanken går ud fra at du som låner har de rette kvalifikationer til at bruge udstyret.
Låneren forpligter sig til at behandle og opbevare udstyret i Emnekassen forsvarligt.
Udstyret skal afleveres i hel og i rengjort tilstand.
Der vil blive afkrævet gebyr på 500,- for ikke rengjort udstyr.
Det er muligt at tilkøbe rengøring og brænde til Emnekassen: Lejrbål kasse, dette bookes samtidig med
Emnekassen.
Låneren er ansvarlig for bortkomne, ødelagte og ikke rettidigt returnerede udstyr og skal erstatte efter
genanskaffelsesprisen. Om et erstatningsansvar er dækket af en forsikring, kommer an på den enkelte
låners forsikringsforhold.
Grejbanken til Ly og Lær huset administreres af ØGIF.
Tovholder for Emnekassen: Robert Christiansen * Mobil: 60 88 97 70
Udstyret afhentes i Ly og Lær huset v/ ØGIF Klubhus, Fragevej 4, 4760 Vordingborg
Dette er at finde i Emnekassen: Idræt og bevægelse.
Se næste side for udstyret i denne Emnekasse.

Emnekasse: Idræt og bevægelse
Antal

Udstyr

3
1
3

Pulsure, Polar FT 2.
Spirometer (Lungekapacitet), Riester.
Stopure, Select.

10
3
1

Soft Handball T 00 dobbelt lag, 3 gule, 3 blå og 4 grønne.
Fodbolde Classic 4 Gule.
Skum bold med hud Ø 16.

10
10
10
1
1
1

Kegler 30cm, 5 blå og 5 grønne.
Sjippe torve 300 cm i forskellige farver.
Hula Hop ringe Ø40 cm.
Faldskærm 3,5m.
Ring kast i metal.
Kubb træ spil.

1

Scratball Junior 0-4 klasse.
12 handsker.
2 bolde.
12 runde ringe.

5

Ogo sportspil Ø30cm
Ogo boldsæt.

1

Dragetaske med 9 drager. (Forefindes i taske).
3 stk. Trickdrage Rookie.
3 stk. Simple Flyer- 1-linet.
3 stk. Eddy drage- 1-linet.

1

Troldestrategi.
1 ark. Strategi i klæber skovtrolde.
1 ark. Strategi i klæber bjergtrolde.
40 stk. Strategi Flag blå.
40 stk. Strategi flag rød.
2 stk. Strategi poser.
1 stk. Strategi malebog.

1

Rundbold sæt (Forefindes i opbevaringssæk).
1 stk. Boldtræ rund.
1 stk. Boldtræ fladt.
8 stk. Markerings brikker løs.
10 stk. Tennisbolde.
10 stk. Tennisbolde Soft rød.
12 stk. Mærkebånd grøn samlet i metal rem.

