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BETINGELSER OG GEBYRER FOR UDLÅN AF DJU’s STÆVNEMATERIEL
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union råder over nedenfor anførte materiel til brug ved sportskampe i Judo og JuJitsu. Materiellet opbevares hos LH Fragtcenter i Gesten, det her opbevarede materiel er mærket V for
vest, og på 3 x 34's lager i Glostrup, hvor materiellet er mærket Ø for øst.

A SPECIFIKATION OG PAKNING
Materiellet omfatter:
Øst
1.
8 kampmåtter, hver på 14 x 14 m bestående af et kampareal på
10 x 10 m med omliggende sikkerhedszone af 2 m bredde
4 arealer
Hver kampmåtte består af 196 stk Tatami på 1 x 1 m, hvoraf 64 er røde
eller gule og, resten, 132 stk., er grønne. Tatamierne er på kanten mærket,
Henholdsvis DJU Ø og DJU V.
Desuden er der 100 ekstra grønne måtter i både Ø og V
Kampmåtterne leveres pakket på transportpaller.

Vest
4 arealer

Måtterne fordeles, så kamparealet i Jylland er røde og gule på Sjælland.
2.
8 stk tilbehørskasser, som er mærket henholdsvis DJU V1, DJU V2, DJU Ø 1 og DJU Ø 2.
4 kasser
Hver kasse indeholder:
1 stk manuel scoringstavle
1 stk manuelt tidssignal
2 stk stopure
6 stk bælter, 3 røde og 3 hvide
11 stk flag, 3 røde, 3 blå, 3 hvide 1 grønt og 1 gult
2 stk stole til sidedommere medleveres løst
1 stk elektronisk vægt
Måtteskilte 1 – 4
Holdegrebskort, point til judo
På kontoret forefindes 2 stk. DJU flag og 1 stk. EJU flag

4 kasser

3. På Sjælland
2 sæt elektroniske scoringstavler med tilbehør. Hvert sæt er pakket for sig,
og indeholder
2 stk scoringstavler
1 sæt
4 stk fødder til tavler
2 stk printere
2 stk farvepatron til printere
2 stk sort/hvid farvepatroner til printere
2 stk beholdere til blækpatron
2 stk PC, HP Omni Book 800
2 stk kabler til tavler á 20 m
1 stk kabler til tavler á 5 m
1 stk kabel til tavle á 8 m
2 stk printerkabel
2 stk brugermanual

B MATERIELKONTROL
Materiellets tilstedeværelse og stand kontrolleres primært af brugerne gennem deres tjek af følgesedler,
men også periodisk på opbevaringsstederne af to materielkontrollører, der udpeges af Hovedbestyrelsen. Kontrollørerne, der tillige påser at materiellet opbevares forsvarligt, er:
Øst
Peder Trolle Balsløv
DJUs kontor
Idrættens Hus Brøndby Stadion 20
Tlf. 43 26 29 21 Mobil 20 45 57 73
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Vest
Anders Lindberg
Schørringvej 7. 1.sal
6000 Kolding
Tlf 75 53 77 40 Mobil 40 36 47 40

Revideret maj 2007

UNIONEN

DJU’s HÅNDBOG

UDLÅNSBETINGELSER FOR DJU’s MATERIEL

nr..03.04

side 2

C UDLÅN

DJU’s medlemsklubber og sektioner kan til eget brug vederlagsfrit låne det under punkterne A1 til A3
nævnte materiel under følgende forudsætninger:
1. Lånet skal bestilles på DJU’s sekretariat tidligst 2 år og senest 30 dage før det skal anvendes.
Anerkendte låneønsker imødekommes efter “først til mølle” princippet. Bestillingen er kun gyldig,
når den er bekræftet skriftligt fra sekretariatet.
2. Før et låneønske kan anerkendes skal oplyses:
 Klubben/sektionens navn
 Arrangementets navn
 Leverings- og afhentningstidspunkter
 Leveringssted
 Specifikation af låneønskerne: Antal måttearealer, lån af elektroniske tavler, etc.
 Navn på den person, der er ansvarlig for materiellet i låneperioden.
3. Forudsætningen for gyldigheden af de for materiellet tegnede forsikringer er at dette i låneperioden
er anbragt i en bygning opført på muret eller støbt fundament, som er aflåst med Skafor godkendte
låseenheder. Låneren er erstatningspligtig for skadestilfælde, hvor forsikringen ikke giver dækning.
4. Ved bestillingen forpligter klubben sig til at betale den af Hovedbestyrelsen fastsatte transportsats, og
til at erstatte eventuelt bortkommet eller beskadiget materiel med de på følgesedlerne anførte beløb.
I tilfælde, hvor en klub afholder arrangementet på sektionens vegne, er klubbens mellemværende
med sektionen DJU uvedkommende. Transportsatsen for materiel, der opbevares på sammen side
af Storebælt som brugsstedet, er kr.2.250,- for ét eller to kamparealer, og kr. 3.375 for tre
kamparealer. Tilbehøret A2-A3 medleveres vederlagsfrit, når transporten sker sammen med
kampmåtterne. Hvis bestillingen er sket senere end 30 dage før brugsdagen forhøjes
transportsatserne til henholdsvis kr. 2.925,-, og kr. 4.100. Hvis materiellet ikke kan modtages eller
afleveres på de aftalte tidspunkter betales vognmandens ventetid efter regning. Hvor transporten
skal krydse Storebælt, betales den ekstra transportpris over Storebæltsbroen til det pågældende
sted.
5. Ved udlån af materiellet til internationale stævner i Danmark er transporten gratis. Internationale
stævner er stævner med mindst 100 personer og 3 nationer, inklusive Danmark.
6. I tilfælde, hvor en låner konstaterer en mangel eller defekt ved modtagelsen, vil den nærmest
forudgående låner, der intet har bemærket, blive faktureret for manglernes udbedring.
7. Såfremt en forfalden faktura for et tidligere arrangement henstår ubetalt, bortfalder klubbens ret til at
låne materiellet.
8. Såfremt en bekræftet bestilling annulleres senere end 30 dage før den anførte brugsdag faktureres
klubben for kr.1.000,-, som afbestillingsgebyr.
De under A3 nævnte scoringstavler udlånes til alle Danske arrangementer.
For lånet gælder de ovenfor nævnte vilkår med følgende tilføjelse:
9. Ansvarlig for udpakning, opstilling, betjening og pakning af scoringstavler skal være en person, der
har modtaget den fornødne instruktion, og er registreret som sådan på sekretariatet.
10. For lån af 1 sæt scoringstavler betales kr.500,- pr brugsdag.
11. Såfremt transporten sker sammen med en kampmåtte, betales ikke særskilt herfor. Hvis transporten
sker separat betales samme transportsatser, som nævnt ovenfor under kampmåtter.
D
UDLEJE
I perioder, hvor materiellet ikke er rekvireret af en af DJU’s klubber eller sektioner, kan dette udlejes til
brug for andre organisationer. Hvis DJU klubber har andre aktiviteter end de under DJU hørende
aktiviteter, betragtes leje af materiale som regler for klubber og organisationer uden for DJU Lejemålet skal
i hvert enkelt tilfælde godkendes af DL før det kan accepteres.
Vilkårene ved udlejning er som ved udlån, men med følgende tilføjelser/ændringer.
1. For leje af det fra A1-A3 nævnte materiel betales en leje pr areal pr dag på kr.2.000-, og herudover
de faktiske transportudgifter.
2. Hvis materiellet skal udlånes i ulandet, skal lejer tegne forsikring, som gælder såvel under transport
som brugerstedet.
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3. Da den af DJU tegnede forsikring for materiellet kun er i kraft, når DJU’s medlemmer er brugere,
skal lejeren før materiellet udleveres påvise, at materiellet er behørigt forsikret i lejeperioden.
Forsikringspræmien betales af lejeren. Hvis materiellet skal anvendes i udlandet, skal forsikringen
også gælde under transporten til brugsstedet.
4. Ved leje af scoringstavler må lejeren træffe aftale med en af DJU anerkendt operatør, og betale
dennes honorar, samt eventuelle rejse- og opholdsudgifter.
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