
 
 

 
 

Regler for leje af Helsingør sejlklubs kølbåde 
 
 

 Bådene kan kun lejes af HS medlemmer, der er "clearet" til sejlads med bådene. 
 Det er et krav, at lejere har duelighedsbevis og minimum nogle års sejlerfaring.  
 Klubben kan kræve, at lejerens sejlevner afprøves ved en prøvesejlads, før båden kan 

lejes. 
 Efter udlejning afleveres båden på dens bådplads - rengjort og klar.  
 Bådene skal være tømt for alt uvedkommende udstyr.  
 Bådene afrigges og tilrigges efter kontrollisten, som sidder på indersiden af 

kahytsskottet i bagbord side. 
 Udlejet både gennemgås og kontrolleres efter endt sejlads af en af bådsmændene.  
 Større skade på båden eller mangelfuld aflevering medføre inddragelse af selvrisikoen 

3500,-kr.  
 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. 

 1 dags leje gælder fra kl. 6 morgen til kl. 20 aften. 
 Datoer for udlejning og aflevering aftales med bådsmændene.  
 Michael Hansen 20295121, Henrik Holst 51592911, Mikael Lohmann 40726380 
 Lejekontrakt skal underskrives af lejer, før sejlads påbegyndes. 
 Bådmotorbatterier afleveres tilsluttet batterilader. (info står på kontrollisten) 
 Brug og leje af klubbens kølbåde er fastsat som følger: 
 Sejlerskolen en aften om ugen (tirsdag eller torsdag) ca. 16 gange/ år: 1200,-kr/år 
 Kapsejladstræning 2 mulige aftener mandag og onsdag- lørdag eller søndag om 

vinteren 1600,-kr/ år 
 J80 juniorer(u25år)betaler ikke såfremt de allerede betaler jolleleje ellers: 500,-kr/år 
 Generel sejlads med klubbens IF'er kræver medlemskab af klubben. 
Hvis bådene er ledige (se kalenderen på hjemmesiden) er det muligt at leje               
bådene: 
 J80 leje pr aften (mandag til fredag) 300,-kr. 
 J80 leje pr dag (lørdag- søndag) 500,-kr 
 IFer leje pr aften (mandag -fredag): 100,-kr 
 IFer leje pr dag (lørdag -søndag): 200,-kr 
 Selvrisiko i tilfælde af skade ved leje af båd: 3500,-kr  
 I tilfælde af spørgsmål eller tvivl om udlejning og regler er det klubbens formand, der 

har den endelige afgørelse.  
 
 
 
 

 
 


