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BETINGELSER OG GEBYRER FOR UDLÅN AF DJU’s STÆVNEMATERIEL 
  
 
Dansk Judo og Ju-Jitsu Union råder over materiel til brug ved arrangementer i Judo og Ju-Jitsu. 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. 
I forbindelse med udlån eller udleje er en indholdsliste for måttearealer, kasser med scoringstavler og 
tilbehør tilgængelig. 
 

A  UDLÅN   
DJU’s medlemsklubber og sektioner kan til eget brug vederlagsfrit låne materiel til sektionsanerkendte 
arrangementer 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. Dog har arrangementer 
som på forhånd er nævnt i Judo Danmarks eller Ju-Jitsu Danmarks aktivitetskalender fortrinsret. 
Bestillingen er kun gyldig, når den er bekræftet skriftligt fra sekretariatet. 

2. Bestillinger som kræver måttetransport fra både Jylland og Sjælland skal, af økonomiske grunde, 
først godkendes af Daglig Ledelse. Lån af måtter som kræver transport mellem Jylland og Sjælland 
kan afvises af økonomiske grunde.  

3. Før et låneønske kan anerkendes skal oplyses: 
• Klubbens/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. 

4. 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. 

5. 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. 3.000,- for ét eller to kamparealer, og kr. 4.500 for tre 
kamparealer. Tilbehørskasser medleveres vederlagsfrit, når transporten sker sammen med 
kampmåtterne. Hvis bestillingen er sket senere end 30 dage før brugsdagen forhøjes 
transportsatserne til henholdsvis kr. 3.750,- og kr. 5.250. Hvis materiellet ikke kan modtages eller 
afleveres på de aftalte tidspunkter, betales vognmandens ventetid efter regning. Hvor transporten 
skal krydse Storebælt, kan der stilles krav om betaling af den ekstra transportpris over 
Storebæltsbroen til det pågældende sted, jf. punkt A2. 

6. Ved udlån af materiellet til internationale stævner i Danmark er transporten gratis. Internationale 
stævner er stævner afholdt af Judo Danmark eller Ju-Jitsu Danmark med mindst 100 personer og 3 
nationer, inklusive Danmark. Desuden lånes materiellet gratis ud til 1 stk. national sommerlejr for 
Judo og Ju-Jitsu, samt til danske seniormesterskaber i Judo og Ju-Jitsu. 

7. 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. 

8. Såfremt en forfalden faktura for et tidligere arrangement henstår ubetalt, bortfalder klubbens ret til at 
låne materiellet. 

9. Såfremt en bekræftet bestilling annulleres senere end 30 dage før den anførte brugsdag faktureres 
klubben for kr. 1.000,- som afbestillingsgebyr. 

 
Scoringstavler (fladskærme) med tilbehør udlånes til alle danske arrangementer.  
For lånet gælder de ovenfor nævnte vilkår med følgende tilføjelse: 

10. For lån af 1 sæt scoringstavler betales kr. 1.000,- 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. 
 
B  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 bruger materiellet til andre aktiviteter end de under DJU 
hørende, betragtes leje af materiel som regler for klubber og organisationer uden for DJU. Lejemålet skal i 
hvert enkelt tilfælde godkendes af DL før det kan accepteres. 
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Vilkårene ved udlejning er som ved udlån, men med følgende tilføjelser/ændringer: 

1. For leje af materiel betales en leje pr. areal pr. dag på kr. 2.000- og herudover de faktiske 
transportudgifter.  

2. Hvis materiellet skal udlånes til udlandet, skal lejer tegne forsikring, som gælder såvel under 
transport som på brugsstedet. 

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. 

 
C  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      Vest 
DJUs kontor     Anders Lindberg  
Brøndby Stadion 20    Schørringvej 7, 1.sal 
2605 Brøndby      6000 Kolding 
Tlf. 43 26 29 21     Tlf. 75 53 77 40 Mobil 40 36 47 40 
 
 


