
                                                                                                                                           
 
Brugergrupper og betaling for udlån af klubbåde.                 
Medlemmer af klubben kan efter aftale låne klubbens både, i det omfang de ikke bruges til undervisning. 
Der opkræves et gebyr der dækker udgifter til drift af både og grej. 
Alle ombord skal have læst og forstået sikkerhedsinstruks for sejlads i klubbens både. 

Elev på sejlerskole:  
kr. 1500 
Person der modtager undervisning i hold med instruktør, 2 til 3 personer på et hold, prisen er incl. hæfte fra 
sejlunionen. 

Lån af båd fast ugedag for hold:     
kr. 300 kr. pr person for sæson (minimum 3 betalende deltagere)  
Hold der vælger at låne båd på fast ugedag mellem kl. 06.00 og kl. 16.00. Der skal være mindst to erfarne 
om bord og mindst en med duelighedsbevis, hvis der undtagelsesvis deltager gaster der ikke er medlem af 
klubben skal der tegnes Gæstebevis.  

Lån af båd dag:  
kr. 40 pr. person 
Lån af båd en enkelt dag, der skal være mindst to erfarne om bord og mindst et medlem af klubben med 
duelighedsbevis, gaster der ikke er medlemmer af klubben skal tegne Gæstebevis. 

 
Lån af båd weekend :  
kr. 250  
Lån af båd fra fre. Kl. 16 til søn. Kl. 16.00 Der skal være mindst to erfarne om bord og mindst et medlem af 
klubben med duelighedsbevis, gaster der  ikke er medlemmer af klubben skal tegne Gæstebevis. 

 
Lån af båd til onsdagskapsejlads:  
kr.1500 pr. sæson  
Båden stilles til rådighed for deltagelse i klubbens onsdagssejladser, det er et krav at både skipper og  
gaster er medlemmer af klubben,  hvis der undtagelsesvis deltager gaster der ikke er medlemmer  Skal der 
tegnes Gæstebevis. Der skal altid være min. 2 erfarne om bord. 
Der indgår nyere sejl og spiler der opbevares i ”grejskur”, efter sejlads afleveres båden rengjort og sejlklar 
for skolesejlads.  
Båden kan efter aftale bookes til træning og kapsejladser uden for klubben, på tidspunkter hvor der ikke er 
andre brugere.  
Klubben afholder udgifter til licens for målerbrev ved Dansk Sejlunion.   

 
Gæstebevis: 
kr. 50 
Skal tegnes af personer om bord der ikke er medlem af BBK, aftalen gælder kun en dag/weekend. Skema 
findes i båden og skal inden sejlads lægges i postkasse ved klubhuset i udfyldt stand.  
Afregning på MobilePay nr. 41011 mærket gæstebevis og navn. 

       Vend 

 



 

Formiddagshold hvis båden ikke er booket til anden side. pr. person: 
Kr. 20 
Kræver medlemskab af klub, eller gæstebevis, der skal være mindst to ombord med 
sejlerfaring/duelighedsbevis.  
Afregning på MobilePay nr. 41011, mærket skolebåd og dag, eller efter aftale.   

 

Generelt for udlån af både: 
Der skal altid være et klubmedlem med duelighedsbevis, og altid to erfarne sejlere ombord. Alle ombord 
skal være bekendt med gældende sikkerhedsinstruks.   

Inden der sejles skal whiteboard tavle ”skolebåd på fjorden i dag”, udfyldes med dato skipper og tlf. nr.  
Hvis der ikke er lavet  fast aftale sendes yderligere SMS til bådansvarlig på 5338 8981. 

Gaster der ikke er medlemmer af klubben skal inden sejlads tegne og udfylde et gæstebevis der afleveres i 
postkasse ved klubhus. 

Klubben forholder sig ret til at afvise udlån hvis der skønnes at besætningen ikke har tilstrækkelig erfaring i 
sejlads for sejl.  

Efter sejlads afleveres båden rengjort og sejlklar for skolesejlads.  

Skader på både: 
Skader på båd eller grej skal meddeles bådansvarlig efter endt sejlads på tlf. eller sms på 5338 8981  
Mindre skader der ikke skyldes slitage repareres eller erstattes af låner/besætning, ved større skader og 
havari er der en selvrisiko på kr. 3000, beløb derudover dækkes af forsikring/klubben. 

Klubben hæfter ikke for personskader, og det anbefales at alle ombord har tegnet en personlig 
ansvar/ulykke forsikring. 
 

Bådene: 
Bådene er ikke udstyret til tursejlads, og ud over kompas er der ingen udstyr til navigation ombord. Skal der 
sejles andet end dagtur på fjorden skal man selv medbringe det grej og udrustning der er nødvendig. Der 
må ikke bruges åben ild ombord og rygning er ikke tilladt under sejlads 

Huskeliste for tursejlads som dem kunne se ud: 
Søkort passer lineal og gerne Navigator  
Lommelygte og lanterner 
Mobiltelefoner og ladere VHF radio. (VHF kan lånes af klubben) 
Varmt tøj / skiftetøj i tæt pose 
Koge og køkkengrej  
Hynder (findes i grejskur) tæpper og sovepose 
Ildslukker og brandtæppe  
Vand snolder og madpakke. 
 

 


