Retningslinje for klubbens busser
Oslo Paragliderklubb
Formål
Klubbens styre har som ambisjon at klubbens materiell skal være tilgjengelig og i bruk av klubbens
medlemmer. Bussene skal være til disposisjon for klubbens medlemmer, og denne retningslinjen
gjelder for medlemmenes bruk av klubbens bussene utenom OPKs nybegynnerkurs.
Generelt
● Bussene administreres og forvaltes av styret i OPK, og er et virkemiddel for å tilrettelegge
for økt aktivitet og flyglede blant klubbens medlemmer.
● Sjåføren er til enhver tid ansvarlig for at bruk av bussen skjer på en forsvarlig og lovlig måte
● Alle brukere av bussene, inkludert passasjerer, skal gjøre seg kjent med disse
retningslinjene.
Bruk av bussene
● Alle henvendelser om lån og bruk av bussene skjer ved skriftlig henvendelse til
buss@opk.no. Henvendelsen skal inneholde:
○ Navn på ansvarlig sjåfør
○ Ønsket dato for henting og levering
○ Strekning
○ Antall passasjerer
● Overlevering av nøkler skjer etter avtale med styret i OPK.
● Bussen skal minimum være ryddet ved innlevering. Ved behov skal bussen vaskes
innvendig og utvendig før innlevering.
● Drivstoff skal normalt være fylt opp før innlevering
● Bussene kan brukes for transport til lokale klubbens lokale flysteder i Oslo-området eller
andre flysteder. Ved turer til andre flysteder enn klubbens lokale flysteder skal bussen fylles
med minimum 4 passasjerer i tillegg til sjåføren.
● Alle passasjerer skal betale for skyss i henhold til tabellen nedenfor, og sjåføren er
ansvarlig for å kontrollere betaling.
Priser for bruk av OPK-bussene
Strekning

Pris

Kommentar

Lokalt fra landing til start

30,-

Pr. tur. Gjelder skyss fra landing til start for alle
flysteder

Til/fra lokale flysteder i
Oslo-området

50,-

Pris hver vei/pr. tur

Til/fra lokale flysteder i
Hemsedal

50,-

Pris hver vei/pr. tur

Oslo-Hemsedal

200,-

Pris hver vei/pr. tur

Oslo-Vågå (Rikssenteret)

200,-

Pris hver vei/pr. tur

Andre flysteder/dagstur

100,-

Pris hver vei/pr. tur
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Lokale flysteder i Oslo-området:
● Sundvollen
● Eggekollen
● Solbergåsen
● Solfjellstua
● Brandbukampen
● Ringerudkollen
● Hvittingfoss
Lokale flysteder i Hemsedal (utgangspunkt fra Vangen):
● Grøndalen
● Solheisen
● Hemsedal skianlegg
● Hydnefossen
● Liagardane

