
Regler og retningslinjer for leje af joller i Thurø sejlklub

Thurø sejlklub råder over mange forskellige klubjoller.

26 optimistjoller
4 Zoom8 Joller
1 Tera Jolle
5 Feva joller
2 29’ere

Man har mulighed for at leje udstyr af klubben og de fleste sejlere i ungdomsafdelingen sejler i 
klubjoller. Vores mål er at vores klubudstyr er i god fornuftig stand. Ønsker man at sejle kapsejlads 
er det også muligt at låne klubbens joller til det formål. Man må dog ikke forvente at få stillet nyt og 
flot udstyr til rådighed til formålet. Ønsker man udstyr velegnet til kapsejlads på højere plan må 
man selv investere i udstyr til formålet.

Under anvendelse
Skader og defekter skal informeres til klubbens grejansvarlige eller ungdomsformanden straks med 
henblik på hurtig udbedring af skaden eller defekten. Dette skal ske for at undgå følgeskader, 
holde jollen i en forsvarlig sikkerhedsmæssig stand samt undgå at andre ikke kan anvende jollen. 
Skaden eller defekten skal noteres på den seddel der hænger i værkstedet på opslagstavlen. Husk 
at anføre jollenummer.

Anvendelse af klubbens joller til træningslejre og stævner udenfor klubben
Det er muligt at anvende klubbens joller til træningslejre og stævner udenfor klubben. Jollen skal 
straks efter brug uden for klubben returneres til klubben.

Ansvar og reparationer

Klubben dækker følgende:
Større skader grundet udefrakommende hændelser, hvor sejleren ikke har et egentligt ansvar, så 
som frostsprængning i skrog, defektheder grundet slid, kollision med anden genstand, hvor sejler 
ikke har ansvaret
Skader grundet sejlerens manglende sejlermæssige færdigheder, såsom kollision med anden 
genstand eller andre både
Fejl og skader grundet ælde og slid, udover tovværk og andet tilbehør (klubben dækker dog alt 
sikkerhedsmæssigt udstyr, så som slæbetov og opdriftsudstyr)

Lejeren dækker følgende:
Skader forudsagt som konsekvens af grov uagtsomhed eller bevist skade, så som bevist kollision 
med genstand eller andre både
Skader som følge af forkert anvendelse af jolle og grej

Udbedring af skader skal altid aftales med klubbens grejansvarlige.


