Bestilling av utstyr Frilager.no
Frilager har utstyr til turistforeningen, friluftsråd, speidergrupper, kommuner og fylket.
Det betyr at du som leder får større utvalg og enkel tilgang til utstyret. Ikke minst kan du umiddelbart se om
utstyr du trenger, er disponibelt når du ønsker det.
Det første du må gjøre er å registrere deg som ”kunde” i Frilager.no
- er du allerede registrert ”privat” og skal registrere deg som bestiller på vegne av speidergruppen se side 4

Gå til frilager.no - trykk på

øverst til høyre.

Trykk på ”Registrer ny bruker”
Velg ”Jeg er frivillig organisasjon”
Fyll ut ditt navn, mobiltelefonnummer, epost og lag deg et passord.
Fyll så inn speidergruppens organisasjonsnummer (9 siffer) i dette feltet – hvis du ikke finner
organisasjonsnummeret kan du søke etter det på https://www.brreg.no/
– trykk så på det grønne forstørrelsesglasset til høyre på linjen:

Du vil nå få opp navn og adresse på din organisasjon som du da velger (eksemplet her er Madlaspeiderne):

Velg ved å trykke på o foran ”Madlaspeiderne”
Trykk OK
Du vil nå få opp noe lignende dette for din speidergruppe:

Fyll inn Speidergruppens gruppeleders:
Navn – epost - mobiltelefonnummer
Trykk så REGISTRER KONTO
Du vil nå få en SMS kode (og epost) for å bekrefte registrering.
PS! Det kan ta 1-2 minutt før du kan logge deg inn.
Nå kan du bestille utstyr på vegne av arrangementer i din speidergruppe.

Generelle huskeregler for bestilling av utstyr for ledere i speidergrupper
Utstyr bestilles i fra det tidsrommet du kan hente utstyret og til du har levert det tilbake.
Frilager har valgt å dele dagen i to (før kl.16. og etter kl.16.)
Eksempel:
- Skal du ha en helgetur og du planlegger og hente utstyret før kl.16. må du bestille fra fredag før 16. Får du levert
utstyret tilbake søndag kveld må du bestille utstyret til søndag etter kl.16. Får du ikke levert utstyr tilbake før mandag
etter kl.16. selv om turen avsluttes søndag før 16, så må du huske å bestille utstyret til mandag etter kl.16. Dette må vi
selvsagt prøve å unngå slik at utstyret blir tilgengelig for andre (samtidig som det vil koste et døgn leie). Gjøres ikke
dette vil kanskje noen andre bestille utstyret til mandag før kl.16. og det vil da ikke være tilgjengelig.
- Skal du ha et kveldsarrangement for eksempel kanopadling på Stokkavatnet: Kanoene ligger klar på Stokkavatnet og
du starter etter kl.16. og leverer tilbake samme dag etter kl.16.

Når du bestiller vil det komme opp en pris på utstyret. Dere som turledere må tenke økonomi når dere
bestiller, samtidig som dere må bestille det utstyret dere trenger. Husk at neste gang dere lager budsjett for et
arrangement kan det være greit og sjekke ut leiepriser på Frilager.no

Utstyr som din speidergruppe har lagt inn i Frilager.no er tilgjengelig for booking ett år fremover.
Utstyr som andre eier er tilgjengelig for booking 60 dager fremover.
Når du er i handlekurven og skal sluttføre bestilling må du fylle inn
ARRANGEMENTS NAVN: Bruk her enhet og tur navn. Eks.: ”Flokk kanopadling”
BETALINGSMÅTE: ”Betal med faktura” på betalingsmåte
Når du har bestilt utstyr vil det automatisk komme en epost til deg med ordrebekreftelse og faktura. Din
gruppeleder får kopi av samme epost med faktura.
Utstyr Frilager har er lokalisert på flere plasser. Du ser lokalisering når du bestiller utstyret. Vår derfor obs
på at du kanskje må hente utstyret flere plasser.
Eksempel:
- Kanotur på Lutsi: Kanoer, vester og årer er lokalisert ved Hogstad, Lutsi. Telt, hengekøyer, fiskeutstyr og
stormkjøkken er lokalisert på Krossberg (hovedlager Frilager). Du må da innom Krossberg for å hente noe, mens
kanoer ligger klar ved Lutsi.
- GPS tur med sykkel i Sirdal: GPS er på Krossberg, mens sykler har lokasjon Ådneram.

Hvis annet ikke blir avtalt med Frilager på epost: ordre@frilager.no hentes utstyret der det er lokalisert.
Du vil få SMS og epost med detaljer om hvordan du får tilgang til utstyret som regel dagen før leieforholdet.
De aller fleste plasser er dette basert på selvbetjening via kodelås. Husk at du kan ikke hente utstyret før fra
det tidspunktet du har bestilt utstyret.

Hvis dere må bestille ekstra utstyr – lag en ny ”ordre”.
Må dere avbestille utstyr – send epost til ordre@frilager.no og fortell hva du ikke trenger av utstyr.
Utstyret leveres tilbake rengjort. Utstyret trenger ikke være tørt. Hvis det var mangler ved levering eller er
skjedd skade/mangler på utstyret send en epost til ordre@frilager.no snarest og senest ved tilbakelevering
av utstyr.
………………

Privat leie
Vil du leie utstyr privat på Frilager.no må du endre ”Bookingfirma”. Dette gjør du ved å trykke på navnet
ditt øverst til høyre og velg Min side

Så velger du ”Som privatperson” og trykker Lagre.

PS! Her kan du også knytte til deg andre firma eller organisasjoner du skal bestille utstyr på vegne av. Dette
kan gjelde skole, arbeidsplass og lignende.

Side 4 – tilknytning til din speidergruppe (hvis du er bruker på Frilager fra før)
Dette gjør du ved å trykke på navnet ditt øverst til høyre og velg Min side

Trykk så på ”Registrer Firma” og ”Lagre”

Fyll så inn speidergruppens organisasjonsnummer (9 siffer) i dette feltet
– trykk så på det grønne forstørrelsesglasset til høyre på linjen:

Du vil nå få opp (her eksempel fra Madlaspeiderne):

Velg ved å trykke på o foran ”Madlaspeiderne”
Trykk OK
Du vil nå få opp:

Fyll inn gruppeleders navn – epost og mobiltelefon
Trykk så REGISTRER FIRMA
Velg ”Bookingfirma” din speidergruppe
Nå kan du bestille utstyr på vegne av arrangement i din speidergruppe.

