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Formål 

Formålet med retningslinjerne er at sikre klubbens værdier, 

samtidig med at flest mulige medlemmer har adgang til at 

benytte bådene på forsvarlig og søsikker vis; mhp at have et 

aktivt og attraktivt klubliv. 

 

Hvem må benytte bådene ud over klubbens planlagte 

aktiviteter? 

Klubbens joller, Ynglinge og følgebåde er først og fremmest til 

brug for sejlerskole og ungdomsafdeling. Bådene kan derfor ikke 

benyttes af andre medlemmer i de tidsrum, hvor den slags 

aktiviteter foregår. 

 

På hver båd, der lånes, skal der være mindst et medlem af 

sejlklubben. Følgende må låne bådene: 

 

 Voksne medlemmer over 18 år, der er godkendt af 

bestyrelsen til at sejle selvstændigt i bådene. (Herefter 

benævnt voksent sejlkyndigt medlem) 

 

 Unge medlemmer, der er godkendt af ungdomslederen til 

at sejle selvstændigt. Hvis de unge har sejlkyndige 

forældre, skal sejladsforhold og vejr vurderes sammen 

med forældrene, og forældrene skal give skriftlig 

tilladelse fra gang til gang til at sejle i bådene. Tilladelsen 

skal medbringes på sejladsen. Er forældrene ikke 

sejlkyndige skal der medbringes skriftlig tilladelse fra 

forældrene samt et sejlkyndigt voksent medlem af 

sejlklubben. 

 

En liste over medlemmer, der må sejle, bliver lagt på 

hjemmesiden.  

 

Hvornår må bådene benyttes? 

Man skal booke bådene i logbogen i klubhuset og oplyse navn og 

telefonnummer.  

 

Joller og Ynglinge må benyttes til korte ture på vigen fra 

solopgang til solnedgang. 

 

Ynglinge kan anvendes til weekendture fredag-søndag efter 

forudgående aftale med ungdomsformanden eller minimum to 

medlemmer af bestyrelsen. Der skal i sejladsplanlægningen tages 

højde for, at Ynglinge ikke er udstyret med lys eller motor. Unge 

må kun sejle uden for vigen ifølge med en havgående båd med 

motor og en sejlkyndig voksen.  

 

Følgebådene må kun benyttes efter forudgående aftale med 

ungdomsformanden eller minimum to medlemmer af 

bestyrelsen. Der lægges penge til brændstof. I forbindelse med 

kapsejladser kan kapsejladsudvalget give tilladelse. 

 

Sejladsområde og sikkerhedsregler 

Alle ombordværende skal bære rednings- eller svømmevest 

under hele sejladsen, og søvejsreglerne skal overholdes. 

 



Selvstændig sejlads i klubbens både foregår som udgangspunkt 

inden for Vigen. Dvs. nord for en øst/vest gående linje fra 

marinekosten til Molskysten. Ønsker man at sejle længere væk, 

kan det ske efter forudgående aftale med ungdomsformanden 

eller minimum to medlemmer af bestyrelsen. 

 

Klubbens til enhver tid gældende sikkerhedsinstruks skal følges. 

Medlemmer, der benytter bådene, skal skrive sig ind i logbogen 

med forventet sejlrute og hjemkomst. En person i land skal være 

bekendt med sejlturen og skal orienteres, når man kommer hjem 

igen. 

 

Ansvar og behandling af bådene 

Medlemmer, der låner klubbens både, er dækket af bådenes 

ansvarsforsikring. Sker der overlast af båden og noget af grejet 

derfor går i stykker, er medlemmet erstatningspligtig. 

Almindeligt slid dækkes af klubben. Eventuelle mangler og/eller 

skader skal meddeles hurtigst muligt til bestyrelsen. 

 

Bådene skal håndteres ansvarsfuldt og afleveres rengjorte og i 

god stand. 

 

Konsekvenser 

Brydes nogle af ovenstående regler kan det medføre sanktioner. 

For eksempel kan man få frataget tilladelse til at sejle 

selvstændigt i klubbens både. 


