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1.0 Formål
Dette dokumentet definerer regler for bruk jolleanlegget på Sølyst.

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

3.0 Hvem kan bruke Stavanger Seilforenings jolleanlegg
Følgende kriterier legges til grunn for bruk av jolleanlegget, inkludert oppbevaring av seiljoller:
 Bruker skal være medlem av Stavanger Seilforening
 Bruker skal ha gjennomgått dette dokumentet
 Bruker tar del i Stavanger Seilforenings organiserte idrett

4.0 Brukeres ansvar








Joller og jolleutstyr skal lagres på anvist plass fra driftssjef. Havneavgift skal være betalt.
Alle joller og jolleutstyr som lagres på anlegget skal være merket med navn og tlf nr.
Brukere har ansvar for å holde området (inne og ute) rent og ryddig.
Brukere har ansvar for å melde fra til driftssjef om utstyr og installasjoner som trenger reparasjon.
Alle brukere har ansvar for å informere driftssjef om mangler i medisinskap, slik at disse kan
etterfylles.
Bruk av store mengder strøm, eksempelvis i forbindelse med reparasjoner av joller, skal
informeres om til driftssjef slik at kostnaden med dette kan bli innkrevd.
All adferd i jollehavn skal utføres på en sikker og forsvarlig måte.

5.0 Bruk av foreningens utstyr






Foreningens utstyr skal kun benyttes til foreningens aktiviteter på Sølyst og kan ikke lånes ut av
anlegget uten at dette er klarert på forhånd med driftssjef eller leder for Trening og opplæring.
Bøyer, dregger og tauspoler skal spyles med ferskvann og henges/legges på plass i jollehuset
etter bruk.
Flagg legges på plass i braketter på veggen.
Klubbjoller skal spyles med ferskvann og legges i stativ etter bruk. Rigg, ror og kjøl skal legges
på anvist plass i jollehuset.
Gi beskjed til materialforvaltere om mangler ved utstyret.

6.0 Oppbevaring eller reparasjon av joller i jollehuset


Aktive regattaseilere i Stavanger seilforening kan etter avtale med driftssjef eller leder for Trening
og opplæring disponere jollehuset til mindre reparasjoner av sine joller. Varighet skal normalt ikke
være mer enn en uke.

