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Regler for leje af Helsingør sejlklubs J-80'ere 

 

1. Bådene kan kun lejes af HS medlemmer, der er godkendt til sejlads med bådene. 

2. Mikael Lohmann står for udlejning af bådene 40726380 

3. Det er et krav, at lejere har duelighedsbevis og minimum nogle års sejlerfaring 

4. Klubben kan kræve, at lejerens sejlevner afprøves ved en prøvesejlads, før båden kan 

lejes 

5. Efter udlejning afleveres båden på dens bådplads - rengjort og klar 

6. Bådene skal være tømt for alt uvedkommende udstyr 

7. Bådene afrigges og tilrigges efter kontrollisten, som sidder på indersiden af 

kahytsskottet i bagbord side 

8. Udlejet både gennemgås og kontrolleres efter endt sejlads efter aftale med en af 

bådsmændene 

9. Selvrisiko i tilfælde af skade ved leje af båd: kr 3500,- 

10. Større skader på båden eller mangelfuld aflevering medføre brug af selvrisikoen 

11. Ved større skade på sejlene skal reparationsudgiften betales af lejer. Kritiske og 

pludselig opståede mindre rifter i sejlene udbedres med sejl-tape. Sejltape findes i 

bådens værktøjskasse. Det er brugerens ansvar at vurdere, om det er forsvarligt at 

benytte et beskadiget sejl med risiko for at forværre skaden. 

12. 1 dags leje gælder fra kl. 6 morgen til kl. 20 aften. 

13. Datoer for udlejning og aflevering aftales med bådsmændene: 

a. Kristian Holten Møller 29437220 (primær) 

b. Niels Peter Kjærsgaard 25621578 

c. Mikael Lohmann 40726380 

14. Lejekontrakt skal underskrives af lejer, før sejlads påbegyndes. 

15. Bådmotorbatterier afleveres tilsluttet batterilader (info står på kontrollisten) 

Nivå Vinter Cup 

Det er muligt at leje J-80'erne vinteren over til deltagelse i Nivå Vinter Cup. Udover 

ovennævnte regler gælder følgende: 
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1. Een person er lejer for hele vinteren (lejeren) og ansvarlig overfor Helsingør Sejlklub 

2. Lejeren sørger for transport af båden til og fra Nivå 

3. Lejeren betaler havneafgift til Nivå Havn og er ansvarlig for sikker fortøjning vinteren 

over 

4. Lejeren betaler gebyr for deltagelse i Nivå Vinter Cup til Nivå Bådelaug 

5. Lejeren er ansvarlig for at enhver sejlads foregår på sikker og reglementeret vis incl. 

bemanding af posterne ombord 

6. Lejeren afregner selv med øvrige medsejlende 

Priser for leje af J-80'erne: 

 J-80 leje pr aften (mandag til fredag) kr 300,- 

 J-80 leje pr dag (lørdag- søndag) kr 500,- 

 J-80 leje for vinteren til Nivå Vinter Cup kr 3.000,- 

 

I tilfælde af spørgsmål eller tvivl om udlejning og regler m.m. er det klubbens formand, der 

har den endelige afgørelse. 
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