
Betingelser for leie av kajakk i Fredevika, kortversjon: 

For å leie kajakk ved Friluftshuset i Fredevika er det nødvendig at du allerede har gjennomført og 

bestått grunnkurs hav. Dette av sikkerhetsmessige årsaker. Bruker tar selv ansvar for turen og for 

retur av utstyret. 

 

VILKÅR OG INSTRUKS FOR BRUKERE AV DNT GJØVIK OG OMEGNS KAJAKKUTLEIE 

Dersom du ønsker å leie kajakk av DNT Gjøvik og omegn, så er en forutsetning at du leser og er 

innforstått med våre vilkår og ditt ansvar ved leie av kajakk, som beskrevet nedenfor. Når du 

gjennomfører bestilling av kajakkleie bekrefter du at du har lest og godkjenner vilkårene. 

Kajakkleie ved Friluftshuset i Fredevika er et tilbud deg som har gjennomført og bestått grunnkurs 

hav.  Introkurs på ca fire timer som gir våttkort er ikke tilstrekkelig, det er nødvendig å ha 

grunnkurset på ca 16 timer. (flere ulike aktører tilbyr dette) 

 

Anbefalinger for bruk 

Vår klare anbefaling er at du padler så nært land at du til enhver tid kan svømme inn til land i alle 

situasjoner og værforhold. Vi anbefaler ikke å padle alene. Vi minner om at Mjøsa kan skifte karakter 

på kort varsel, og at vind og strøm raskt kan føre deg midtfjords.  

Sjekk værmelding og sjekk vindretning og vanntemperatur. 

Vi anbefaler tørrdrakt eller våtdrakt uansett temperatur.  

 

Hvem kan leie? 

For å leie kajakk av DNT Gjøvik og omegn så må du: 

Være over 18 år 

Ha gjennomført og bestått grunnkurs hav. Flere aktører tilbyr dette kurset, og du får kursbevis etter 

gjennomføring. At du har dette bekrefter du ved å leie kajakken. 

Vårt krav til kompetanse tilsvarende kurskompetansener for din egen sikkerhet. Det er også 

aldersgrensen, siden kajakkene våre er egnet for voksne, så vi anser det ikke trygt at barn under 16 år 

bruker disse kajakkene. 

Per nå har vi kun en størrelse i kajakk, dette håper vi på å utvide på sikt.  

Er du 193 cm eller høyere er det ikke sikkert at kajakkene passer for deg, det gis ikke refusjon hvis vi 

ikke har en kajakk som passer. 

 

Utstyr 

Vi har totalt 2 kajakker 

Ønsker du å låne åre, vest og spruttrekk, kan du hente dette i åpningstiden til Turistkontoret på den 

gamle togstasjonen ved Jernbanetorvet i Gjøvik sentrum.  



Kontaktinformasjon og åpningstider finner du på hjemmesiden til Visit Innlandet. Vi har flere sett 

med vester i ulike størrelser til voksne, fra S til XL, men kan ikke garantere at din størrelse er ledig. 

Turistkontoret har ikke åpent på søndager, så da er det ikke mulig å få lånt eller returnert utstyr. 

Utstyret er inkludert i prisen for kajakkleien. Ved henting av utstyr skal du vise fram ditt kursbevis til 

resepsjonisten.  

Har du egen åre og vest kan du bruke dette.  

Det er mange som bruker kajakkutstyret, som gjør det viktig med utstyrskontroll. Det er ditt ansvar 

som bruker å passe på at alt som tas ut, etterpå tas med tilbake, og plasseres på samme sted som du 

fant det. 

Meld fra hvis noe er ødelagt eller skadet, til gjovik@dnt.no og info@visit-innlandet.no 

 

 

2. Rutiner og ditt ansvar som bruker ved leie av kajakk 

 

Kajakklageret og kode 

 

Ved ankomst Fredevika, ligger Friluftshuset godt synlig i strandkanten, på sørsiden av seilbåthavna. 

Her er kajakkene lagret. Koden til hengelåsen vil du få tilsendt på SMS, en kode som jevnlig endres  

gjennom sesongen. Bruk tilsendt kode og trykk hengelåsen sammen for å åpne hengelåsen. Lås 

hengelåsen fast til stativet mens du er på tur, så den er enkel å finne igjen når du kommer tilbake.  

 

Rutiner  

Det skal være hyggelig å komme seg ut på en herlig padletur. Vi forventer at alle som bruker utstyret 

tar godt vare på dette, rengjør utstyret etter bruk og legger alt tilbake på plass der de fant det. 

Kajakkene ligger på metallstativet på nordsiden av huset. Der løftes de varsomt ned, og der legges de 

forsiktig tilbake.   

Dere finner også en kost ved døren. Pass på å ta en sveip før dere går, siden grus og annet rask fort 

gjør gulvet skittent. 

Kajakken rengjøres med svamp og vann etter bruk.  Svamper og bøtter står lagret inntil veggen ved 

Friluftshuset og settes på plass etter bruk. Bruk svampen til å rengjøre kajakken innvendig.  

 

Tilbakelevering og oppgaver før avreise 

Etter bruk rengjøres kajakken før den plasseres tilbake på stativet sånn som du fant det ved uttak. 

Har du lånt åre og vest på Turistkontoret må disse leveres senest påfølgende virkedag. Unnlatelse 

faktureres med et gebyr på 1500 kroner.  
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