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1. Formål
Dette dokumentet definerer regler for bruk og vedlikehold av foreningens Laser klubbjoller i
forbindelse med trenings- og opplæringsaktiviteter i Stavanger Seilforening.

2. Ansvar
Det er leder for Trening og opplæringskomite som er ansvarlig for, og eier av disse
retningslinjene. Alle tillitsvalgte, ansatte og medlemmer i foreningen har ansvar for at disse
retningslinjene blir etterfulgt.

3. Foreningens joller
Foreningen anskaffet våren 2014 to komplette Laser joller. Jollene skal benyttes i
introduksjonsopplæring samt utleie til seilere som deltar på treningsaktiviteter i Stavanger.
 Klubbjolle 1 – Skrognummer 206356
 Klubbjolle 2 – Skrognummer 206355

4. Hvem kan bruke Stavanger Seilforenings laser klubbjoller
Følgende kriterier legges til grunn for bruk av laser klubbjoller:
 Bruker skal som hovedregel være medlem av Stavanger Seilforening og delta på
arrangement i regi av Trening og Opplæring.
 Laser seilere fra andre foreninger kan leie båtene ved deltakelse på arrangement i regi
av Trening og Opplæring.
 Bruker skal ha gjennomgått dette dokumentet.

5. Reservasjon og loggføring
Reservasjon og disponering av laser klubbjolle skal dokumenteres i loggbok av bruker FØR
seiling. Loggbok er lagt ut i jollegarasjen.

6. Leiepriser



Ungdom: kr 150 pr dag / kveld (tom 19 år)
Klippekort 10 klipp kr 1250,-




Voksne: kr 250 pr dag / kveld.
Klippekort 10 klipp kr 2000,-

Klippekort kan kjøpes ved henvendelse til (driftssjef@stavangerseilforening.no)

7. Logging av problemer med utstyr/båt


Eventuelle problemer med utstyr observert under bruk av båt skal noteres i loggboka etter
bruk. Gi også beskjed til driftssjef (driftssjef@stavangerseilforening.no) eller materialansvarlig
for klubbjoller laser dersom mulig.

8. Utstyrshåndtering
Følgende regler må ivaretas ved bruk av båtene:
 Båter og utstyr må behandles med varsomhet.
 Ikke øvede seilere skal ha veiledning under klargjøring og gjennomføring av seiling.







Alt utstyr skal spyles med ferskvann etter bruk.
Etter bruk skal seilet være rullet rundt masten og settes på anvist plass i jollegarasjen.
Ror og kjøl skal legges i båten.
Bom skal legges over cockpit.
Overtrekket skal festes og strammes med alle stropper for å unngå vannansamling i cockpit.

