
 

1 Utleieutstyr Tindeveglederne.no 

 

Utleieutstyr Tindeveglederne AS     22/1 2018 Antall 
Pris leie 
inntil 3 
dager 

Pris leie 
inntil 
1 uke 

 

SM (med oppdatert kode og nylig testet av leverandør): 

Pieps - 6*DSP, 1*DSP Pro.   
Ortovox - 2*S1, 2*S1+, 3*S3+ og 1*Zoom. 
Husk å ta med 2*3 AAA batterier på turer. 

Eldre enheter til trening på søk etter flere begravde.  
(Bruker 2*AA-batterier.) Bruksanvisninger. 

 15 

 

6 

 350 kr 

 

100 

 500 kr 

 

200 

  

 

 Søkestang type tur  3  100 kr  150 kr 
  

Pieps Iprobe - søkestang med innebygget sm. 

Bruksanvisning 
1 350 400 

 

 Spade type tur - flere typer - test av spader  5  100 kr 150 kr 
  

"Seletillegg": 1*stor skrukarabiner, 2*karabinere (uten 

skru), 1*innbindingsslynge (9mm diameter strømpetau 1,5 

m lengde), 2*klemknuteslynger (4mm diameter 1,5 og 2m 

lengde), 1*120cm sydd båndslynge. 

 10  100 kr 200 kr   

 Sittesele til bruk under klatring eller på bre. 3  150 kr 250 kr 

  

Superlett Alpin sittesele til bruk på bre - med eller uten ski. 5 150 kr 250 kr 

 

Valg av kroppssele eller sittesele - sjekk her 
Kroppssele for bre og/eller klatring der du har tyngre sekk enn 
10 kg og ved klatring - disse anbefales! 
 
Kroppssele for barn fra 4 til 9 år med maksvekt på 30 kg. 
Selen er enkel både å ta på og justere. 

4 

  

 

1 

 150 kr 250 kr 

  

 Stålstegjern - krever stive støvler - ikke fotturstøvler. 

(Du må selv vurdere, hvis støvlene ikke er stive nok vil 

stegjernene ødelegges og du må erstatte/reparere.)  

 4  150 kr 250 kr 

  

 

Aluminiumstegjern - de slites mye raskere enn typen over, 

men er mye lettere (fra 558 gram). De er kun til skiturer 

som Haute Route hvor man stort sett er på snø. 

 

 3 

 

250 kr 

 

400 kr 

 

http://media.wix.com/ugd/336b13_22c9623721b74de7b51747c0aca222e0.pdf
http://media.wix.com/ugd/336b13_393aaac4d0724867b7996383f8549bb0.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/336b13_7238fcab603f4df080ba3defdad919b4.pdf?dn=s1_manual.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/336b13_719acfec76ca4c789583bc93cfac64fe.pdf?dn=Ortovox-S1Plus_2011-06.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/336b13_308c86a1180f437a934de6814099e0de.pdf?dn=Ortovox-3+-BUCH.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/336b13_cd5afb45aaf740dead7414cc64a00a7a.pdf?dn=Ortovox-ZOOM-140424.pdf
http://beaconreviews.com/transceivers/Manuals.asp?M=ORTOVOX-3Plus
http://www.pieps.com/sites/default/files/Manual_iProbeOne_2013.pdf
http://www.klikk.no/helse/dinkropp/friluft/article421746.ece
http://no.wikipedia.org/wiki/Karabiner
http://blackdiamondequipment.com/en/climbing-harnesses/couloir-harness-BD651039BORGS_M1.html
http://www.wemjournal.org/article/S1080-6032(07)70200-4/fulltext
http://www.bahr.nu/psoft.masonry.Builder?action=edit&page_id=324&_frame=body&template=/simple/generic/gecko/htmleditor.body
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Frontstegjern – pdf for rettledning i montering og video i 

montering og bruk  

2 300 500 

 

 Hjelm (alltid ved klatring - og i bratt lende.)  8  100 kr 150 kr 

  

 Klatreøkser - for fosseis - tverrblad eller hammerhode   2  350kr  600kr 

  

Grivel Race - meget lette stegjern for rando-konkurranser  1  350kr  400kr 

 

 Isøks - både skiøkser i aluminium (fra 338gram), vandreøks 

til bre og klatreøkser.  Si hva du vil ha. 
 6  150 kr 250 kr 

  

Black Diamond Whippet - kan brukes isteden for isøks hvor 

forholdene ikke er vanskelige for å spare vekt. 
3 250kr 400kr 

 

 Isskrue (1 per person i et bretaulag)  8  150kr  250kr 
  

 Snøanker (2 per taulag i et bretaulag)  2  50 kr  75 kr 

  

Ta kontakt per e-post for å få vite hva som er ledig. Du reserverer utstyret når du betaler inn leieprisen på 

konto 6039.06.59779 med beskjed om hva du ønsker og når. Jeg vil så bekrefte leieavtalen og avtale 

henting/levering. Du bør reservere utstyret så tidlig som mulig og førstemann som reserverer får leie. Utstyret 

er hovedsakelig i voksne størrelser.  

 

Du er ansvarlig for utstyret fra du har mottatt dette til det er levert tilbake og du må erstatte ødelagt eller tapt 

utstyr. Du er selv ansvarlig for å sjekke utstyret før bruk, bruke det riktig og egen sikkerhet.    

 

Formular for å leie utstyr - finner du her - fyll den ut og send den til meg i en epost før vi møtes. 

http://media.wix.com/ugd/336b13_12648fa6ecf74ed2ad794662eeaa69cd.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pAmPOZ6d9jk
https://www.youtube.com/watch?v=XjiV6Kxi_gU
http://www.grivel.com/products/ice/crampons/product_detail.php?id=17&lang=en
http://www.blackdiamondequipment.com/uploads/black-diamond/files/MM5978_E%20Ski_Poles_IS_WEB.pdf
http://www.norsk-klatring.no/Klatreskolen/Plassering-av-isskruer
http://www.dmmclimbing.com/instructions/deadman-bulldog-terrier.pdf
mailto:anders@bahr.nu?subject=Jeg%20ønsker%20å%20leie%20utstyr
http://www.tindeveglederne.no/#!utstyr/c1u4r

