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SportIdent i Sydkredsen 

Oversigt over klubber, som vil udleje/udlåne SI udstyr. 
Lejepriser mv.: se side 2 

 

 

 Odense OK OK Snab OK Syd Kolding OK Svendborg OK Sydkredsen 

Postenheder       

Til udsætning 90 blå BSF8-DB 56 blå BSF8-DB 62 blå BSF8-DB 80 blå BSF8-DB 80 blå BSF8-DB  

Clear, check, 
start, mål 

1 af hver 2 af hver 2 af hver 2 af hver 2 af hver + 2 
start 

 

Postnumre 166 - 255 121 - 177 

2 stk 175, 175 
og 177 

31-97 

- 66, 68, 86, 
89 

31-115 + 4x120 

-66, 68, 86, 
89, 98, 99 

31-110, 199 

- 99 

 

Printere  1 2 1   

Brikker       

SIcard8 (30 klip)   60    

SIcard9 (50 klip) 50 30   69 75 

SIAC    74   

SIAC batteritester  2     

       

Stativer       

Letvægt  52 uden 
klippetang 

62 med 
klippetang 

8 uden tang 

50 uden tang 90  

Alu  56 med 
klippetang 

40 med 
klippetang 

   

       

Radioposter  2     

       

Kontaktpersoner 

Svendborg OK Bjørn Christoffersen, formand bjoern.rueloekke@gmail.com; 

 Knud Erik Thomsen ket@post5.tele.dk; 

Gorm Ole Binder, formand olebinder@hotmail.com; 

Kolding OK Nicolai Wind nicolaihwind@gmail.com 

 Per Eg per@eg-net.dk 

Odense OK  formand_2009@odense-ok.dk; 

 Kim Kongstad, formand  kongstad@bolko.dk; 

 Jørgen Løvendahl jorgen1005@live.dk 

OK Snab Jens Liengaard, kasserer jens.liengaard@gmail.com; 

OK Syd Birger Jønsson, formand b.joensson@stofanet.dk; 

 Kristian Toustrup, beregner toustrup@post3.tele.dk 

 Michael Termansen, beregner termansen5@bbsyd.dk; 

Sydkredsen Mogens Nielsen, materiel lonbniel@turbopost.dk; 

 Finn Hove, webmaster finn.hove@live.dk; 
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Lejeprincipper og - priser 

Aftalt på klubledermøde d. 30-1-2017 
1. Der afregnes leje pr. løb. Er der tale om flerdagesløb som Påskeløb, afregnes pr. etape. Stafet 

afregnes som et løb. 

2. Det er lejers ansvar at levere udstyret tilbage i samme stand som ved modtagelsen. Bortkommen 
materiel erstattes med nyt eller identisk materiel af samme alder og stand som det bortkomne. Defekt 
materiel skal udbedres før tilbageleveringen, og som udgangspunkt skal reparation ske hos SportIdent. 

3. Postenheder skal leveres tilbage med samme indstillinger – særligt postnummeret – som da det blev 
lejet. Særligt skal det programmerede nummer passe med det printede nummer på enheden.  

4. Postenheder mv. afregnes for det udstyr der lejes – uanset om det bruges eller ikke. 

5. Brikker afregnes efter specifikt brug som lejer oplyser ved returnering til udlejer. 

6. Forbrugsmaterialer som printerpapir afregnes efter aftalt pris, eller ved tilbagelevering af 
erstatningsmateriel. 

7. Ved tyveri er det lejer som er ansvarlig for forsikring og erstatning. 

8. Det er lejer som skal arrangere afhentning og returnering af udstyr – efter nærmere aftale med 
udlejer. Tider for afhentning og tilbagelevering aftales fra sag til sag. 

9. Det er udlejer som holder styr på til hvem udstyr er udlejet. Dette koordineres ikke centralt  i 
Sydkredsen, ligesom der ikke indføres nogen central bookingsfunktion eller lignende. 

10. Afregning sker til lejer snarest efter løbet. Betalingsbetingelser: Faktura dato + 8 dage. 

Priser 
1. Vi følger de samme lejepriser som Østkredsen.  

2. Ved leje af særligt udstyr (ikke standard) indkøbt af enkelt klubber, for eksempel radio poster: 
fastsættes prisen suverænt af udlejer. 

3. Priser er vejledende max. priser. De enkelte klubber kan frit vælge lavere individuelle priser  

 

Udstyr Pris/stk 

Postenhed, BSF-7 eller BSF-8 samt start, mål, masterenhed osv 5 kr. 

Poststativ (uanset type: letvægt, metal, træbuk...) 2 kr. 

Kuffert med printer/printeraflæser, USB, aflæserenhed, funktionsbrikker, magnet stav mv. 100 kr. 

Brikker, SI type 8 (30 stemplinger) og 9 (50 stemplinger) 10 kr. 

Brikker, SI type 10 (125 stemplinger) 20 kr. 

Brikker, SI type SIAC1 (touchfree, 125 stemplinger) 25 kr 

 
Anbefalede udlejepriser til løbere 
Type 8 og 9: 15 kr. , Type SIAC1: max. 30 kr.  

 


