AVTALE
Preparerinq oq sporlegginq for lnns Hvtteeierforeninq
Verdal Røde Kors får i oppdrag og ansvar for å kjøre og holde vedlike løypetraseer som vist
på vedlagte kad skisesongen 2014.
Varighet fram til mandag 21.april2014

Rammebetingelsene for sesong en 201 4:

.

Skiløyper skal være preparert fra og med lørdag S.februar hvis isen og forholdene
tilsier det.

Løypene skal i utgangspunktet (under normale vær- og snøforhold) være oppkjørt lørdag og
søndag
Videre skal løypene være oppkjørt i skoleferien (uke 8) og i påska. Verdal Røde Kors tar
forbehold om at det kan bli vanskelig å skaffe mannskap til kjøring i vinterferien.
NB= Røde Kors Hielpekorps hører til nasional beredskap. Det vil ikke bli prioritert kjøring av

løyper foran leteaksjoner og henteoppdrag.
Det er også viktig for oss å delta på større øvelser. Den 21-22.mars er det storøvelse for
hjelpekorpsene i Nord-Trøndelag arrangert av LRS (Politiet),og vi må dessverre sette et
forbehold om kjøring denne helgen. Vi skal prØve å kjøre opp løyper den aktuelle helgen, alt
etter hvordan Øvelsen blir lagt opp og hvor den skal holdes, men vil ikke love noe kjøring
denne helg.
Ansvarlig for prepareringen skal selv vurdere kjøring i forhold til vær og vind etc. Ved dårlig
vær vil ikke kjøring være prioritert.
Verdal Røde Kors har i henhold til tillatelse fra Verdal kommune oversikt over hvem som
kjører scooter. lnnbyrdes bytting av kjøredager aksepteres. Kontakt med Røde Kors skjer via
vakttelefon 977 72 O9O
Det forventes at prepareringen skal gi gode skiløyper gjennom grundig pakking og

preparering i tilstrekkelig bredde.
For oppdraget skal Verdal Røde Kors godtgjøres med kr 4500,-.
Eventuell kjøring i ukedagene uke 8 avtales i forkant og godtgjøres med kr 400,- pr. dag,
inntil maks kr. 1200,- V,'-.,{.
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Kjøring utover dette avtales og godtgjøres med kr 420,- pr. påbegynte
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Kontakt med Røde Kors: Vakttelefon 977 72 090
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Verdal Røde Kors

AVTALE
Preparerinq oq sporleqqinq for skiløvper Bellinqen
Verdal Røde Kors får i oppdrag og ansvarfor å kjøre og holde vedlike løypetraseer som vist
på vedlagte kart skisesongen 2014.
Varighet fram til siste helg i apnl2014
Ram mebetin gelsene for sesong en 2O 1 4:

.

Skiløyper skal være preparert fra og med lørdag S.februar hvis forholdene tilsier det.

Løypene skal i utgangspunktet (under normale vær- og snøforhold) være oppkjørt lørdag og
søndag
Videre skal løypene være oppkjørt i skoleferien (uke 8) og i påska. Verdal Røde Kors tar
forbehold om at det kan bli vanskelig å skaffe mannskap til kjøring ivinterferien.
For sesong en 2014 gjelder følgende: RNe Kors Hjelpekorps hører til nasional betedskap
og det er iiXtig for oss å delta på støne øvelser. Den 21 . og 22. mars e1 det storøvelse for
hjelpekorpsene i Nord-Trøndelag og vi må dessverre seffe ef forbehold om kiøing denne
ielgen. Viskal prøve å kjøre enten fredag eller søndag denne helgen, alt efter hvodan
øvelsen blir lagt opp og hvor den skal holdes, men vil ikke love noe..
Ansvarlig for prepareringen skal selv vurdere kjøring i forhold til vær og vind etc. Ved dårlig
vær vil ikke kjøring være prioritert.

Verdal Røde Kors har i henhold tiltillatelse fra Verdal kommune oversikt over hvem som
kjører scooter. lnnbyrdes bytting av kjøredager aksepteres. Kontakt med Røde Kors skjer via
vakttelefon 977 72090
Det forventes at prepareringen skal gi gode skiløyper gjennom grundig pakking og
preparering i tilstrekkelig bredde.
For oppdraget skalVerdal Røde Kors godtgjøres med kr 9000,-.

Kjøring utover dette avtales og godtgjøres med Kr 420,- pr. påbegynte time.
Kontakt med Røde Kors: Vakttelefon 977 72 090
Verdal
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Løypeutvalg Bellingen

Verdal Røde Kors

