Redskaber i container T1
Modtaget
Dato:

Afsendt
Dato:

Juni 2021

Afkrydsningsliste:
Pakkes i følgende rækkefølge:
Vogn med tilløbsbane til fiberbane
(Stålstel og filtmåtte)
2 stk. crashmåtter i grøn transportpose
1 stk. filtmåtte 1500x200x3,5 cm til fiberbane
4 stk. 200x50x32 cm sidekasser/sikringsmåtter til fiberbanen
(står på højkant efter filtmåtten)
1 stk. HGB rullemåtte 1500x200x6 cm
15 stk. glasfiberrammesektioner
15 stk. ben til stålstel til fiberbane
2 stk. dæmpningsplade 300x100x6 cm (oven på rullerne)
4 stk. filtmåtter til rytmegulv

Redskaber i container T2
Modtaget Afsendt
Dato:
Dato:

Afkrydsningsliste:
Pakkes i følgende rækkefølge:
10 stk. Vanger til stålstel til fiberbane (5 i hver side)
2 stk. 300x600x6 cm dæmpningsplader
6 stk. 200x300x26 cm nedspringsmåtter
2 stk. 100x300x26 cm nedspringsmåtte
2 stk. 100x300x6 cm dæmpningsplader
1 stk. MD Trampet model Super G med 40 fjedre
1 stk. MD Trampet model Super G med 36 fjedre
1 stk. MD Trampet model Super G med 32 fjedre
1 stk. MD Børne Trampet med 28 fjedre
1 stk. Springbord med centerben og kørestel
1 stk. Saltoplint
1 stk. Trampolin kantpude
2 stk. tilløbstrekanter
2 stk. Modtagekasser til springbord (oven på trampoliner)
1 stk. 100x2500x3,5 cm trampolin tilløb
2 stk. Velcro kasser
4 stk. Hæve/sænke ben
4 stk. Aluminium gitter

Containere T1 og T2:
Ansvar
Foreningen har alt ansvaret for GymDanmarks redskabscontainere og indehold når de er i deres
hænder.
Den nye forening inspicerer redskaberne og hvis alt er i orden, underskrives ansvarsdokumentet,
og redskaberne er nu deres ansvar.
Skadevolder hæfter for alle mangler og eventuelle reparationer som skyldes overlast eller fejlpakning, samt fragten fra skadevolders adresse til Eurogyms adresse i Ringsted, og retur igen.
Tag gerne billeder af eventuelle skader, og mail dem til undertegnede.
Ved fejl eller mangler kontakt da straks:
Malthe Hvid
Stævnesektionen for TeamGym
Mail: Mhn@gymdanmark.dk
Tlf.: 51 14 91 72

Bemærkning:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________

__________________________

Kvittering for modtagelse / dato
(Modtager)

Kvittering for overlevering / dato
(Afsender)

