
Regler for lån af Strandby Sejlklubs udstyr, 
Version 1.1 – September 2012

Junior  og ungdomsafdelingens udstyr  er  i  udgangspunkt  forbeholdt  til  undervisningsbrug i   klubregi,  dvs.  såvel 
øvelsessejlads og træning i Strandby samt stævner  og arrangementer i kredsen hvor der deltager såvel trænere og 
sejlere  fra  klubben.  Klubbens  medlemmer  dog  låne  udstyr  til  arrangementer  med privat  deltagelse  (dvs.  uden 
træner fra klubben deltager) når nedenstående krav overholdes. Endvidere kan der - i begrænset omfang - lånes  
udstyr  ud  til  naboklubber  eller  sports-arrangementer  i  lokalområdet.  Som  udgangspunkt  skal  udstyret  straks 
tilbageleveres  til klubben straks efter endt aktivitet, således at udstyret opbevares ved Strandby Sejlklub og derfor 
altid er klar til aktiviteter der tager udgangspunkt fra sejlklubbens område. 

Medlemmer kan låne sejljoller, surfere eller andet grej til privat brug. 
Klubmedlemmer  som  har  gennemført  diplomsejlerskolens  ”Sejler  3”  diplom  eller  som  har  fået  tilladelse  af 
trænerholdet kan låne. Samtidigt skal låneren have bevist at vedkommende kan rigge udstyret korrekt og selv er i  
stand til at vælge udstyr som passer til medlemmets kundskaber og de aktuelle vejrforhold. 

Sejlklubber kan i begrænset omfang låne følgebåde til arrangementer 
Når klubber i kredsen afholder åbne stævner eller andre arrangementer, hvor sejlere fra Strandby er indbudt, da er 
det muligt at udlåne vores følgebåde til disse stævner. Ved afholdelse af et stævne er der normalt brug for et større 
antal følgebåde end, hvad klubben råder over - vi har samme udfordring ved afholdelse af stævner i eget regi.

Alle skal lave en aftale først
Ethvert lån af klubbens joller, trailer eller andet udstyr kan kun ske ved forudgående aftale med Karsten Højmark på 
mobil 2891 6150, Morten Thøgersen på mobil 2546 1343. 

Lånet skal registrere i logbogen
Ethvert lån skal registreres i udlåns-logbogen hvor udlåns formularen benyttes. Bogen ligger i værkstedet i 
juniorhuset. Den juridisk ansvarlige låner (dvs. sejlerens forældre, hvis låneren er under 18 år) skriver i logbogen 
hvem der låner samt hvornår og hvilket udstyr der er lånt. Ved aflevering skrives hvornår det er tilbageleveret. Hvis 
logbogen ikke kan findes, udfyldes samme information på et blankt stykke papir som placeres i værkstedet.   

Låneren skal kontrollere udstyret
Alle grej kontrolleres for fejl, skader og mangler før ibrugtagning og efter brug. Eventuelle skader meddeles straks til  
Karsten på tlf. 2891 6150 eller Morten på 2546 1343. 

Grejet skal være i orden ved aflevering 
Det betragtes  som en selvfølge  at  alt  grej,  trailere,  følgebåde og andet  udstyr  altid  afleveres i  en ordentlig  og 
opryddet stand. Samt at lånt udstyr håndteres og behandles ordentligt så udstyret kan holde længst muligt til gavn  
for alle medlemmer i klubben. 

Låneren er erstatningspligtig
Som hovedregel skal alle former for skader opstået under brug af lånt udstyr  fuldt og helt erstattes af låner -  
herunder også transport til og fra reparatør m.v.  Alle reparationer skal udføres af reparatør henvist af sejlklubben. 
Dette  da  klubben  kun  har  økonomisk  formåen  til  at  have  ansvars-forsikringer  på  udstyret.  En  undtagelse  for 
erstatningspligten er ved skader opstået på udstyr i en undervisnings situation i klubben – eller sejlads-relaterede  
arrangementer hvor sejlere samt trænere fra klubben er inviteret og deltager. Her erstattes af Strandby Sejlklub, dog 
således at låneren er ansvarlig for at skaden straks udbedres under skyldig hensyntagen til klubbens økonomi. Dvs.  
at låneren - eller dennes forældre - kontakter reparatør og selv bidrager med nødvendig tid og arbejdskraft. Hvis 
skaden er opstået ved groft uagtsomt håndtering af udstyret, da vil låneren også i denne situation være fuldt og helt  
økonomisk ansvarlig. 



Formular for udlån af udstyr fra Strandby SejlklubFølgende klubmedlem bekræfter hermed at læst og accepteret Strandby Sejlklubs regler for udlån af udstyr. 
NavnEmailTelefonKlubDato
Jeg har lånt følgende udstyr:1234567
Til følgende formål:

Jeg regner med at aflevere udstyret igen (skriv dato)
Jeg har afleveret udstyret igen (skriv dato når udstyret er afleveret)

UnderskriftSkal være juridisk ansvarlig person, dvs. forældre hvis sejleren er under 18 år
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