
LEJEKONTRAKT - KAJAK & SUP-SURFBOARD 
(Betaling og aflevering af ID som depositum skal ske inden I sejler ud) 
 
Navn: Alder: 

Adresse: By: 

Mail: Tlf: 

Antal surfboards: Antal Kajakker: Tidsrum: 
 
 
Sikkerhedsinstrukser i forbindelse med leje af kajakker og SUP-surfboards hos 
Kulturfuglen 

Instruktionen gælder for leje af kajakker og Stand-Up-Paddle (SUP) surfboards hos Kulturfuglen, revlen 1, 4600 Køge. 

Før du tager det lejede udstyr i brug, er det vigtigt, at du læser denne instruktion: Så du er informeret omkring vilkår og 
dit eget medansvar. Du skal derfor altid læse nedenstående, før du kan benytte vores udstyr. 

Du skal være særlig opmærksom på, at alt sejlads sker på eget ansvar – derfor er det samtidig vigtigt at være 
opmærksom på, at det er din ulykkesforsikring, som skal dække, såfremt du mod forventning får brug for forsikring. 

KRAV TIL SEJLERE/LEJERE: Alle brugere af kajakker og surfboards skal  

● Være over 18 år. Hvis to brugere benytter samme kajak eller surfboard skal minimum den ene være over 18 
år 

● Kunne svømme 300 meter 
● Bruge redningsveste hele tiden mens de er i vandet - tjek at vesten er rigtig størrelse og fungerer inden I går 

i vandet 
● Have overblik over vejr og vindretning i den lejede periode. 
● Og man må ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i lejeperioden 

OMRÅDE: Aktivitetsområde er Køge Bugt. Alle skal sejle til og fra stranden ud for dæmningen på Ølsemagle Revle. 
Man må højest sejle 200 meter væk/ud fra kysten. Man må højst sejle sydpå til Køge havn og nordpå til Mosede Fort.  

Det er IKKE tilladt at sejle i lagunerne ved revlen. 

BESKRIVELSE AF SEJLADS:  Det er ikke tilladt at sejle ved kraftigt fralandsvind (over 6m/sekundet). Det er 
brugerens ansvar at holde løbende øje med vejr og vindforhold på vandet.  

Hold altid øje med andre sejlende i både, kajakker, surfboards og andre som opholder sig på vandet. Det er din pligt 
at holde god afstand, minimum 5 meter til andre.  



Ved kæntring skal du altid sørge for at få overblik over hvor du og eventuelt andre sejlere er og vende dig mod kysten 
inden bevæger dig op på kajakken/surfboardet igen. Husk at brug sikkerhedsliner på surfboards. 

TIDSPUNKT: Medmindre andet er tydeligt aftalt på skrift er det kun tilladt at benytte lejede kajakker og surfboards fra 
Kulturfuglen i kioskens åbningstid: lørdage og søndage kl.12-18 fra 1. maj-1. september. Husk at kom op af vandet i 
god tid, så I kan aflevere udstyret inden kiosken lukker.  

Hvis I ikke når retur til kiosken inden den lukker er I ansvarlige for det lejede udstyr ind til kiosken åbner igen, og 
betaler ekstra leje for udstyret på 500,-/dagen per sæt/del.  

ALT SEJLADS SKER PÅ EGEN RISIKO: Du skal være særlig opmærksom på, at al sejlads sker på eget ansvar, og det derfor 
altid vil være din egen ulykkesforsikring, som skal dække, uanset hvad der sker. Dette gælder både ved udlejning, eller hvis der 
sker dig noget under et event arrangeret af Kulturfuglen. 

Benyttes vores udstyr til instruktion eller aktiviteter af andre parter f.eks. skoler eller foreninger, der selv stiller med lærere eller 
instruktører, sådan at det har karakter af egen aktivitet ligger ansvaret 100% hos dem, og de skal selv udarbejde en 
sikkerhedsinstruks passende til aktiviteten. Ved leje oplyses navn på den ansvarlige person og organisationen. 

Kulturfuglen kan aldrig drages til ansvar for anden parts handlinger. 

RISIKO: Følges vores sikkerhedsinstruks, føler vi os trykke ved at send dig på vandet. Det er dog vores pligt at informere om, 
at vandsport i sidste ende kan ende med drukning eller svære skader efter afkøling i koldt vand. Derfor beder vi dig have 
respekt og være ydmyg over for elementerne. 

PERSON SKADER: I forbindelse med kajak og surfing kan der opstå almendelige sportsskader i form af overbelastninger på 
grund af mange gentagelser, forkert siddestilling, pludselige bevægelser mv. Du bør også være særlig opmærksom på at løfte 
rigtigt på udstyret, så der ikke heraf opstår pludselige skader i f.eks. ryggen. Vi anbefaler at man bruger vores kajakvogne til at 
transportere kajakker frem og tilbage til stranden.  

SKADER PÅ UDSTYR: Brugs-ridser og skrammer tager vi som almindeligt slid, hvis udstyret bærer præg groft misbrug, eller 
udstyret er knækket, har huller, står reparation for brugerens regning eller evt. dækket af din egen forsikring. Mistet udstyr skal 
erstattes. 

NØDHJÆLP/REDNING: Er uheldet ude, skal du på almindelig vis tilkalde hjælp ved at ringe 112 og oplyse, hvorfra du er 
startet (Revlen i Ølsemagle), og i hvilken retning du er sejlet og forklare, hvor du opholder dig nu. Det vil altid være godt hvis 
kajak og udstyr bjærges, men dit liv er det vigtigste. Er du kommet i land uden dit udstyr skal du altid kontakte politiet på 114, 
sådan der ikke bliver sat en stor eftersøgning i gang uden grund. 

● Vagtlæge 56 63 15 00 
● Kulturfuglen som udlejer på 31 12 93 22 
● Skadestuen Køge Hospital 70 15 07 08 

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater 
afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere. (hent 112 app’en er gratis.) 

DATO & UNDERSKRIFT LEJER: 

____________________________________________________ 

Udlejer er foreningen Kulturfuglen via Revlekiosken på Revlen 1, 4600 Køge. CVR. 39629976 


