Leje af klubbens både
Silkeborg Sejlklub har fire klubbåde, der alle kan lejes af klubbens
medlemmer. De lejes dog på lidt forskellige vilkår.
Bådene kan lejes enkelte timer, en hel dag, en hel weekend eller en hel uge.
Bemærk venligst at både kun kan lejes 30 dage frem i tiden!
Bådene lejes og reserveres via hjemmesiden
- Gå ind på "Medlemsservice"
- Øverst i menuen vælges "Booking Både"
Se evt. vejledning, der med billeder viser, hvordan man gør.
Leje af H-båd (2 styk) og L23
Pris: Start gebyr 50 kr. plus 10 kr. i timen.
Tidsrum: 8:00 til 22:00, minimum 4 timer.
Selvrisiko: Hvis man laver skader på båden, står man selv inde for
selvrisikoen. Den er for nuværende (2021):




H-båd SSKulp: Kr. 1.500
H-båd PlaSSK: Kr. 2.000
L23 Souvenir: Kr. 1.000

Leje af J/70-eren
Leje af J/70-eren kræver enten et J/70-er medlemskab, hvor man kan sejle i
båden vederlagsfrit lige så tit man har lyst, eller båden kan lejes på timebasis
for alle øvrige medlemmer.
Ved timeudlejning kræves forudgående instruktion før båden kan bookes og
der må sejles i den. For at få adgang til booking skal du tilmelde dig gratis
instruktion under punktet ”J/70 Medlem” på siden ”Medlemsservice”.
Herefter vil du blive kontaktet af en repræsentant for J/70 udvalget for
nærmere aftale, så bestil instruktion i god tid inden du skal sejle første gang!
Pris: Start gebyr 50 kr. plus 10 kr. i timen.

Selvrisiko: Hvis man laver skader på båden, står man selv inde for
selvrisikoen. Den er for nuværende (2021) Kr. 7.500.
Aflevering af båden
Båden afleveres i ryddelig og rengjort stand. Alt affald fjernes.
Yderligere anvisning forefindes i båden og er vedlagt som bilag.
Logbog
Der skal føres logbog efter hver sejlads. Bogen ligger i klubhuset.
Her skal man blot skrive dato, navn, telefonnummer og desuden skal der stå,
om der har været noget at bemærke på båden.
Hvis der er sket skader på båden eller konstateret andre mangler, skal man
rapportere til Poul Thomsen balderdk@gmail.com for H-både og L23, samt til
Erik Jakobsen iza.erik@fibermail.dk for J/70’eren.
Leje af trailer til H-båd
Du er som lejer selv ansvarlig for at du benytter et trækkende køretøj der er
godkendt til formålet, samt at du har det fornødne kørekort til vogntoget.
Pris: Start gebyr 100 kr. plus 10 kr. i timen.
Tidsrum: 8:00 til 22:00, minimum 4 timer.
Selvrisiko: Hvis man laver skader på traileren, står man selv inde for
selvrisikoen. Den er for nuværende (2021) Kr. 2.000.

HVAD SKAL JEG GØRE, INDEN JEG FORLADER
BÅDEN
DÆK OG COOKPIT
 Storfaldet og fokkefaldet trækkes udenom salingshorne. Et
til hver side og tottes
 Storskødet, spilerskøderne og barberhalene rinkes pænt op
 Hækstaget slækkes
 Kistebænkene tømmes for eventuelt vand
 ALT løst - vådt tovværk - skal opbevares i kistebænkene
 båden skylles
 Begynder der at komme alger omkring klemme, beslag m.v.,
skal båden vaskes

KAHYTTEN
 Storsejl og fok rulles og puttes i poser. Også selvom de er
våde.
 Sejlene opbevares i forkøjen så langt fremad som muligt
 Spileren skal i spilerposen og opbevares i hundekøjen. Er
den ekstrem våd, kan den opbevares i kistebænken agter
 Redningsveste opbevares i hundekøjen
 Eventuelt vand på og under dørkbrædderne tørres op

TAK FORDI DU BRUGETE 15 MINUTTER PÅ AT
HOLDE KLUBBENS BÅD I PÆN STAND.
NU ER BÅDEN LIGE KLAR TIL AT SEJLE UD I FOR
DE NÆSTE BRUGERE. DET VIL DE GARANTERET
VÆRE GLADE FOR.
BESTYRELSEN/2021

