
 

Utlåningsvillkor - Ordningsregler för nyttjande av lånebåtar 

 

1. Medlemmar i Särö Båklubb har möjlighet att utan kostnad boka och låna båtar och kajaker 

då dessa inte används i verksamheten. Båtar/kajaker får efter bokning lånas av medlemmar i 

Särö Båtklubb för dagsegling. Nyttjande av båt/kajak utan att bokningen är uppfyllt ses som 

otillbörligt nyttjande av klubbens egendom och missaktsamhet av klubbens riktlinjer. 

 

2. Klubbens båtar skall i första hand användas i verksamheten. Inplanerade bokningar kan 

strykas utan förvarning om klubbens aktiviteter kräver båtar. 

 Undvik därför att boka båt under alla torsdagar mellan kl 16-21 från mitten av maj till mitten 

 av september. Båtarna används även under sommarkurserna/seglarskolan, så även under 

 denna period kan bokade båtar rekvireras in av seglarskolan i de anser sig vara i behov av 

 båten. 

 

3. Medlem som lånar båtar/kajaker ansvarar för att de har tillräcklig kunskap om båtar, 

navigering, segling och väjningsregler för att kunna framföra och sköta båten på ett säkert 

sätt. Medlem kan använda sig av tredje person som har ovan nämnda kunskap men medlem 

är fortfarande ansvarig för att båten framförs och sköts på rätt sätt. Medlem intygar att han 

har nautiska kompeterns.  

 

4. Barn och ungdomar får låna båtarna utan vuxna. Användningen av båtar och kajak av 

minderåriga under 18 år är under det totala ansvaret av föräldrarna eller vårdnadshavarna.  

 

5. Båtar får ej användas för tävling eller för bogsering eller transport av personer eller gods mot 

ersättning.  Medlem som lånar båt eller kajak får inte hyra till annan. Medlem får inte 

använda båtarna för att organisera ett privat ”event” eller regatta. 

 

6. Innan sjösättning och användning, medlem måste kontrollera att utlånade båt/kajak är 

sjödugliga och utan skador. 

 

7. Tänk på att ta väl hand om båtar/kajaker och utrustning, eftersom det är klubbmedlemmars 

frivilliga arbete som möjliggör att de finns och fungerar. Om ni hittar fel eller skador maila in 

det diret till hyra@sarobk.com och uppge vilken båt det gäller samt skada/fel.  

 

8. Användning av båt/kajak sker på egen risk. Särö Båtklubb kan inte hållas ansvarigt för 

olyckor, materiella eller fysiska skador under lånesperiod. 

 

9. Använding av flytväst är obligatorisk.  

 

10. Medlem som lånar båt/kajak ansvarar för att båten/kajaken under hyrestiden vårdas väl och 

är skyldig att följa Särö Båtklubb instruktioner rörande båtens skötsel – se ordningsregler. 

mailto:hyra@sarobk.com


 

11. Båtarna/kajaker skall endast användas mellan 8:00 och 22:00 (eller tidigare dvs innan 

solnedgången) och kan inte användas/lånas för övernattning.  

 

12. Medlem skall vid lånestidens utgång återlämna båten/kajaken på den plats där den 

avhämtats. Båten/kajaken skall lämnas väl städad och i samma skick som vid avhämtandet. 

Kan medlem inte återlämna båten enligt avtalet skall hen omedelbart underrätta Särö 

Båtklubb. 

 

13. Vid fel eller skada på båt/kajak eller tillbehör åligger det medlem, liksom vid förlust av båt 

eller tillbehör, att snarast möjligt underrätta Särö Båtklubb.  

 

14. Särö Båtklubb svarar för att båten med tillbehör är försäkrad. I den mån förlust av eller skada 

på båt/kajak eller tillbehör inte omfattas av försäkringen är medlemen som har lånat 

båt/kajak skyldig att ersätta förlusten eller skadan. Omfattas förlusten eller skadan av 

försäkringen är medlemen som har lånat båt/kajak betalningsansvarig för självrisken. 

 

15. Medlem kan endast ha 2 löpande bokningar samtidigt. Medlem måste avboka i god tid ifall 

hen skulle inte kunna utnjytta den bokade tiden. 

 

16. Bokningen och lånet av en båt/kajak är ett godkännande på att medlem som lånar 

accepterar dessa lånevillkor. 

 

Ordningsregler 

• Boka båten/kajaken i bokningssystemet. Icke bokad båt/kajak ses som otillbörligt nyttjande av 

klubbens egendom. 

• Använd båten/kajaken nummer du har bokat.  

• Använd rätt segel nummer till rätt båt.  

• Minst en Särö Båtklubb medlem ska finnas med ombord under seglingen. 

• Ställ båten/kajaken på ett säkert sätt på den plats du tog den på. 

• Båtarna/kajaker får ej användas för övernattningsturer. Vid lån för dagsegling måste dessa 

återlämnas vid ordinarie hamnplats senast vid solnedgången. 

• Utlåning avTopaz Omega är framförallt riktat mot segelvana medlemmar. 

• Gennaker på Topaz Omega skall endast användas av segelvana besättning med tillräckliga kunskap 

och erfarenhet. 

 

• 2-Krona 

¨ Spola båten och segel (om nödväntdigt) med färsk vatten 

¨ Töm båten på skräp, grus och vatten. 



¨ Öppna dyvikan och lämna den på sin plats 

¨ Ta av segel och RULLA dom, lägg in i resp. säck på resp. Hylla  

¨ Ställ roder och centerbord i rätt fack i förrådet 

 

• Topaz Omega 

¨ Spola båten och segel (om nödväntdigt) med färsk vatten 

¨ Töm båten på skräp, grus och vatten. 

¨ Öppna dyvikan och lämna den på sin plats 

¨ Försegel (fok) ska vara kvar på båten.  

¨ Sätt på Foc UVskydd (strumpan) och se till att den täcker hela segel. Sätt fast den ordentligt 

¨ Ta av storsegel och RULLA den, lägg in i resp. säck på resp. hylla 

¨ Gennaker packas i resp säck och läggs på hyllan. Om den är blöt ska den hängas upp i förrådet. 

¨ Ställ rodret i rätt fack i förrådet 

 

• Kajaker 

¨ Spola kajaken med färsk vatten 

¨ Töm kajaken på skräp, grus och vatten. 

¨ Lyft den på sin plats och lås den 

¨ Ställ paddel på sin plats i förrådet 

¨ OBS. Tänk på att aldrig släppa kajaken på marken, lyft den. 

 

 

 

 


