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Vilkår for lån af Sejlforeningen Vikingens klubbåde 
 
 
Sejlforeningen Vikingen har to klubbåde, en Nordisk Folkebåd og en 806’er, til udlån til 
sejlforeningens medlemmer og til brug for sejlerskolen for voksne samt til tirsdagskapsejladser. 
 
 

Klubbådene Nordisk Folkebåd ”Mester Benzon” DEN 665 
 
Udstyr: 

 storsejl og forsejl 

 påhængsmotor 

 kompas 

 4 fendere 

 fortøjninger 

 1 pagaj 

 anker med ankertov 
 
806’er ”Freja” DEN 149 
 
Udstyr: 

 storsejl, forsejl og spiler 

 påhængsmotor 

 kompas 

 fendere 

 fortøjninger 

 pagaj 

 anker med ankertov 
 
PS! bådene er kun udstyret til dagsejlads. 

Hvem kan låne en klubbåd Alle aktive medlemmer af Sejlforeningen Vikingen, der er fyldt 
18 år og har Duelighedsbevis eller godkendte 
sejlerfærdigheder. 
 
Kontaktpersonen for klubbåden afgør om låners 
sejlerfærdigheder er tilstrækkelige. 
 

Booking af klubbådene Booking af en klubbåd foregår efter aftale med 
kontaktpersonen. 
 
Klubbådens navn, låners navn og låneperiode angives på 
kalenderen i depotrummet. 
 

Sejladsen  Inden sejladsens start angives aftalen om lån, herunder 
klubbådens navn, låners navn, antal personer og 
låneperiode i logbogen, der ligger i klubhusets 
skipperstue. 



Sejlforeningen Vikingen 

11.10.22/UKL 

 Det medlem, der har booket båden, skal deltage i 
sejladsen og er den ansvarlige låner. 

 Der skal som minimum være 2 personer i båden. 

 Den ansvarlige låner skal inden sejladsens start sikre sig, 
at klubbåden er i god og sødygtig stand, idet al sejlads er 
den ansvarlige låners risiko og ansvar. 

 Alle ombord skal bære redningsvest under sejladsen. 

 Sejladsområdet er med mindre andet aftales med 
kontaktpersonen begrænset til sejlads i Guldborgsund – 
fra Guldborg i nord og til Frederik d. IX’s bro i syd. 

 Påbegyndelse af sejlads i vindstyrker over 10 m/s, i tåge, 
torden og om natten er ikke tilladt. 

 Er du ude at sejle, og det blæser op til mere end 10 m/s 
søges nærmeste havn. 

 Efter sejladsen efterlades båden i god og sødygtig stand, 
som du ønsker at modtage den. Det vil blandt andet sige 
rengjort, forsvarlig fortøjning og affendring, pakkede tørre 
sejl, opfyldt brændstoftank m.m.. 
 

Sejladsperiode Når klubbåden er i vandet og klargjort – cirka mellem 1. maj 
og 1. oktober. 
 

Ansvar Den ansvarlige låner har ansvar for sikker sejlads og for at 
aflevere klubbåden med udstyr rengjort, samt i god og 
sødygtig stand. 
 

Forsikring Klubbådene er ansvarsforsikrede. Personlig ulykkesforsikring 
m.m. er på besætningens eget ansvar. 
 
Information om eventuelle skader på klubbåden videregives 
snarest muligt til kontaktpersonen. 
 
Sker der skade på klubbåden eller andre både m.m. på grund 
af grov uagtsom sejlads, hvor forsikringen ikke vil dække, er 
det besætningen (den ansvarlige låner), der betaler for 
udbedring af skaderne. 
 

Vedligeholdelse Vedligeholdelse af klubbådene styres af kontaktpersonen. Det 
forventes at brugerne af klubbådene deltager i forårs- og 
efterårsklargøringen. 
 

Kontaktperson Jimmy Madsen 
 

 
 


