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Regler for  

UTLÅN/UTLEIE AV BRAKKA PÅ RANDØYA 
Gjeldendene fra : Januar 2021 
 
Brakke nr 028 som 2. Kristiansand FSK  og 7. Kristiansand sjø leier av Kristiansand 

kommune kan utlånes/utleies etter følgende regler: 

1. Bruk av brakka for egen speidervirksomhet i gruppa har alltid førsteprioriet. Enhetene 

betaler ikke for slik bruk. 

2. Forøvrig kan brakka utleies til 

a. andre speidergrupper/-enheter  og andre lag og foreninger 

b. ledere, ressurser og speidere 

3. Utleiepris for brakka er 

a. kr 3000 pr. uke i skolens sommerferie 

b. kr 400 pr. helg forøvrig 

4. Bestilling av brakka utenom sommerferien til bruk for andre enn enhetene i gruppa kan 

skje når enhetenes program er avklart 

a. innen 10. januar for vårsemesteret 

b. innen 20. august for høstsemesteret 

5. Bestilling av brakka for sommerferien skjer innen 1. mai. Ved dobbelbestilling legges 

følgende prioritering til grunn 

• Pri 1: Speidervirksomhet 

• Pri 2: Ledere (aktive) 

• Pri 3: Ressurser 

Nærmere om brakke 28 og bruk av denne ifm. utlån/utleie 

Brakke 28 har en grunnflate på ca. 100 kvadratmeter og består av fire soverom, to stuer og et 
kjøkken. Det er innlagt vann og strøm. Det er 3 køyer på hvert soverom (1+ 1 ½), kapasitet er 
12 personer. Kjøkkenet er velutstyrt med komfyr, kjøleskap og mikroovn.  Det er ikke toalett 
eller vaskerom i bygningen, så det må benyttes utedo som ligger ca. 50 m fra brakka. Ved 
bruk av brakka i sommerferien av speiderlederfamilier og -ressurser forventes det en liten 
dugnadsinnsats som avtales på forhånd.  

Gruppene har fordelt disposisjonsretten slik at 2. Kristiansand disponerer partallsuker mens 
7. Kristiansand har hytta i oddetallsuker. Skiftet er søndager klokka 1700. 

Lederfamilier som ønsker ferie på Randøya må melde fra om sin interesse til hytteansvarlig 
innen 1. mai. Dersom det er flere som ønsker samme uke vektes aktivitet i gruppa og 
dugnadsinnsats på hytta gjennom året. - Utfallet formidles kort tid etter. 

Det er utarbeidet egne hytteregler som alle må følge (se pkt. nedenfor om bruken av brakka). 

Hytteansvarlige er:  - Kai Lindal (2. Kristiansand) tlf. 916 65 951  
 - Einar Øslebye (7. Kristiansand) tlf. 918 81 880 
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