
 
 
Hyra av skidutrustning 
Under säsongen 2020 – 2021 kommer barn och ungdomar som deltar aktivt i vår 
träningsverksamhet kunna hyra skidutrustning. 
Den som hyr utrustningen är ansvarig för skötsel (se s2) och förvaring av 
utrustningen under hela perioden. 
 
Rullskidor (Endast svart grupp): 
Rullskidor, pjäxor och stavar för klassisk åkning eller fristil. 
(Fristil har vi enbart 5 par och här prioriteras de äldre). 
Lämnas ut i månadsskiftet september/oktober och samlas in vid lämpligt tillfälle i 
november när rullskidsäsongen är över. 

Priset är 100kr per utrustning. 
 
Längdskidor 
Längdskidor, pjäxor och stavar för klassisk stil eller fristil. 
(Fristilsutrustning är i huvudsak svart grupp, men även de yngre får hyra om 
utrustning finns.) 
Lämnas ut i slutet av hösten och samlas in vid lämpligt tillfälle när säsongen är över. 

Priserna per barn/ungdom är:  
400kr per barn/ungdom för klassisk. 
400kr per barn/ungdom för fristil. 
600kr per barn/ungdom för båda stilarna. 
 

 
Avgiften betalas med Swish när utrustningen hämtas ut. 
Längdskidutrustningen lämnas ut på träningen 30 november. 
 
För att kunna garantera hyra av längdutrustning till alla som vill kommer en anmälan 
tas upp under hösten så att vi kan köpa in mer utrustning om det behövs. 
Efter den perioden kan vi inte garantera att vi har utrustning om man vill hyra. 
 
 
Utrustningen vi hyr ut är av hög kvalitet och anpassad för den som skall hyra men 
riktar sig främst för träning. 
För dig som är ungdom med ambitioner att tävla och ha riktigt bra grejer 
rekommenderar vi att köpa egen utrustning.  
Fråga oss gärna om du vill ha hjälp med det.  



 
 
Skötselregler hyrd utrustning 
Du som hyr utrustning av Karlslunds IF har följande ansvar. 
 
Rullskidor 

• Du får inte meka med skidorna. T.ex. byta kullager, hjul, bindningar etc på 
egen hand. Allt mekande sker i samspråk med ledare i föreningen. 

• Slipning av stavspetsar får göras på egen hand om man vet hur man gör. 
• Pjäxorna skall enbart användas vid åkning på skidorna och får i annat fall 

enbart användas för korta promenader till, från eller i samband med åkning. 
 
Längdskidor 

• Skidorna får enbart användas för åkning i skoter- eller pistmaskinpreparerade 
spår. Skidorna skall bäras fram till spåret och tas på där. Åkning på parkeringar 
eller dylikt är förbjuden. 

• All offpist-åkning i skog eller annan terräng där skidorna kan skadas är inte 
tillåten. 

• Skidorna får vallas med fästvalla och rengöras från fäste så mycket man 
behöver under säsongen. (Gäller ej skin-skidor). 

• Glidytorna får vallas om man vet hur man gör. 
• All typ av slipning eller skärande strukturer är förbjudet. 
• Pjäxorna skall enbart användas vid åkning på skidorna och får i annat fall 

enbart användas för korta promenader till, från eller i samband med åkning. 
 
Allmänt 
Normalt slitage av utrustningen är självklart accepterat. 
Ett eventuellt fall som medför stavbrott eller liknande är heller inga problem.  
Om något skulle råka hända med utrustningen ska ni höra av er så löser vi det på 
bästa sätt. 
 
 
Underskrift vårdnadshavare: ____________________________________ 
 
Namnförtydligande:  ____________________________________ 
 
Barnets/Ungdomens namn: ____________________________________ 


