
Brug af Thurø Sejlklubs J/70 både – BETINGELSER 
 

Thurø Sejlklubs J70 både er brugerfinansieret og drives af frivillige, der ønsker at give 

brugerne en super sejloplevelse. 

 

Der knytter sig en række betingelser ved muligheden for at bruge Thurø Sejlklubs J/70 både. 

Disse betingelser omfatter: 

 Besætningernes sejladserfaring 

 Begrænsninger i sejladsforhold, vejr, vind og lokale forhold 

 Forberedelse til sejlads, isætning fra trailer, tilrigning m.m. 

 Optagning på trailer 

 Indcheckning, check af modtaget båd 

 Udcheckning, check af afleveret båd 

 Rapport, logbog,  

 Skader forvoldt under sejlads / brugeransvar 

 

Den økonomiske del af betingelser, herunder sikkerhedsstillelse for skader, aftales særskilt. 

 

 

Besætningernes sejladserfaring 

Der stilles krav til besætningens sejladserfaring, således at der skal være mindst en erfaren 

bådfører om bord – og at denne person er i stand til ved kontrolleret og forsvarligt 

sømandsskab, at sejle båden sikkert under de givne vejr og vindforhold. 

Ligeledes skal den samlede besætning kunne varetage alt det der skal til for at kunne varetage 

”sikker sejlads” jf. Søsportens sikkerhedsråd. 

 

Kendskab / begrænsninger i forhold til vejr, vind og lokale forhold 

Der stilles krav til at bådfører og besætning ud over almindeligt godt sømandsskab også sætter 

sig ind i hvordan de lokale forhold som fx: 

 Havneforhold 

 Dybdeforhold/grunde 

 Specielle forbehold i visse vindretninger/styrker 

 

Før sejlads: 

Båden checkes for fejl og mangler (se checkliste i vandtæt taske i båden). I tilfælde af fejl og 

mangler sendes et foto af checkliste til det telefonnummer, som står på checklisten med en 

kort beskrivelse af omfanget. Modtages der ikke en besked fra booker betragtes båden som 

værende godkendt af booker ved start af sejlads. 

 

Efter sejlads: 

Båden checkes for fejl og mangler. Checklisten udfyldes og der fremsendes et foto af den 

udfyldte og underskrevne liste til det telefonnummer, som står på checklisten. Modtages 

checklisten ikke vil booker hæfte for enhver fejl eller mangel, der påvises efter sejladsen. 

 

 

Skader forvoldt under sejlads / brugeransvar 

Skader der sker under sejlads eller op/nedtagning og som ikke skyldes ”slid og 

konstruktionsfejl” på grej, sejl, båd og trailer er ”brugeren” dvs. den pågældende besætning 

ansvarlig for (lige som når man lejer en bil). Disse skader skal dækkes af den 

sikkerhedsstillelse som besætningen har stillet. For medlemmer af Thurø Sejlklub er der en 

selvrisiko, se prislisten. Bemærk at sikkerhedsstillelsen/selvrisikoen er pr. skade. 

Grundlæggende vil man blive pålagt at betale den faktiske omkostning. For at give et billede af 

typer af skader og omkostningerne herfor, er skitseret flg.vejledende liste: 



 Gennaker, lille kr. 500 

 Gennaker, mellem kr. 1500 

 Gennaker, stor kr. 2500 

 Gelcoat, lille kr. 500 

 Gelcoat, mellem kr. 2000 

 Grej, skøder m.m. kr. markedspris 

 Større skade kr. <7500 

 

 
Bookingperiode  

Ved forsinket returnering, er booker forpligtet til at betale for det tidsrum, forsinkelsen udgør. 

Prisen dækker alt udstyr i båden, bortset fra brændstof. (se udstyrsliste) 

 

Pris og betaling 

Prisen betales forud for sejladsens begyndelse i forbindelse med booking, som først 

accepteres, når beløbet er indbetalt. Se i øvrigt prisliste. 

Depositum tilbagebetales når Thurø Sejlklub har godkendt båden efter aflevering senest 5 

bankdage efter bookingperiodens udløb. 

Thurø Sejlklub kan aflyse bookinger pga. skader m.v. Indbetalte beløb og depositum 

tilbagebetales senest 5 bankdage efter. 

  



 

 

Forberedelse til sejlads, isætning fra trailer, tilrigning m.m. 

Står båden på trailer og skal sættes i vandet sker det med en kran. Det er vigtigt, at der 

mindst er tre mand til at udføre dette. En med kendskab/certifikat til kranen og to til at styre 

båd og trailer. 

Isætning sker på flg. måde: 

 Bom løsnes fra storsejlsfald og placeres ved siden af kølen 

 Kølkran monteres og køl løftes i top – 1 cm fra kølkran 

 Løftestrop monteres med låsekarabin – en på hver side af kølen 

 Hækstag løsnes 

 Det løse ror lægges bagest i båden bagved løjgang  

 Trailer/båd køres under kran 

 Der monteres fendere på siden der vender mod molen’ 

 Der fastgøres en fortøjning for og bag 

 Isætning kan starte 

 Båden løftes forsigtigt – må gerne tippe let forover 

 Båden løftes så trailer evt. kan køres væk 

 Båden svinges nu ud over kajkanten 

 Hold øje med windex og hækstag 

 Båden sættes forsigtigt i vandet 

 Løftestrop tages af 

 Køl sænkes ned + rustfri plade og to bolte monteres 

 Kølkran lægges ved trailer 

 Køldæksel monteres 

 Ror monteres + rorpal + sikringssplit 

 

Optagning på trailer 

Optagning på trailer er stort set den omvendte arbejdsgang af isætning fra kran. Der er dog 

visse ting man skal iagttage.  

 Ror afmonteres + rorpal + sikringssplit (kan kræve lidt værktøj) 

 Det løse ror lægges bagest i båden bagved løjgang  

 Køldæksel afmonteres  

 Rustfri plade og to bolte afmonteres 

 Kølkran monteres og køl løftes i top – 1 cm fra kølkran   

 Løftestrop monteres med låsekarabin – en på hver side af kølen 

 Der fastgøres en fortøjning for og bag 

 Trailer gøres klar 

 Båden løftes forsigtigt – må gerne tippe let forover  

 Hold øje med windex og hækstag  

 Båden svinges nu ind over kajkanten 

 Båden placeres over trailer – stævnen skal ende ca. 5 cm fra ”gummiklods” 

 Båden sænkes så den ender midt på træbjælken på traileren   

 

 


