
Regler	  för	  användande	  av	  HSS	  J70	  båtar	  

Alla	  som	  använder	  HSS	  J70	  båtar,	  oavsett	  om	  det	  är	  träning	  eller	  kappsegling,	  har	  skyldighet	  
att	  vara	  försiktiga	  med	  båtarna	  och	  hantera	  dem	  som	  om	  de	  vore	  ens	  egna.	  	  

Samtliga	  besättningsmedlemmar	  skall	  bära	  flytväst	  oavsett	  om	  det	  är	  träning	  eller	  
kappsegling.	  	  

Alla	  som	  använder	  båtarna	  har	  skyldighet	  att	  rapportera	  skador	  eller	  tappade	  prylar	  (t.ex.	  
reva	  i	  gennaker,	  tappad	  mutter	  till	  kölen,	  winschhandtag	  eller	  dyl.)	  till	  Matthias	  Andersson	  
eller	  Emelie	  Carlsson	  som	  är	  båtkaptener.	  

Bokning	  av	  båtarna	  sker	  på	  HSS	  hemsida.	  	  	  

HSS	  båtar	  skall	  användas.	  Hur	  båtarna	  får	  disponeras	  alt.	  Skall	  prioriteras,	  oavsett	  om	  det	  är	  
för	  interna	  eller	  externa	  events,	  beslutas	  av	  lagledaren,	  Karl-‐Otto	  Strömberg,	  tillsammans	  
med	  ”J70-‐rådet”	  (Stellan	  Nilsson,	  Lars	  Smedberg	  &	  Anders	  Hellekant).	  

Båtarna	  skall	  alltid	  stå	  på	  sin	  trailer,	  (d.v.s.	  på	  land)	  när	  dom	  inte	  används.	  	  

Båtarna	  skall	  tvättas	  med	  sötvatten	  efter	  varje	  användande	  och	  om	  det	  behövs	  lite	  
tvättmedel.	  (Inga”	  bruna	  ränder”	  ska	  finnas	  när	  dom	  står	  på	  land).	  

Båtarna	  ska	  städas	  och	  tömmas	  alla	  på	  alla	  medhavda	  prylar	  och	  skräp.	  	  	  

Båtarnas	  segel	  och	  instrument	  skall	  förvars	  i	  jollecontainern	  alt.	  båthuset.	  

Nycklar	  till	  båtar	  och	  kranen	  kopieras	  och	  får	  disponeras	  de	  som	  tillhör	  tränings-‐	  eller	  
tävlingsgruppen.	  	  

För	  att	  få	  använda	  kranen	  krävs	  genomgången	  utbildning.	  

Nycklar	  till	  trailers	  förvaras	  på	  HSS	  kansli.	  

	  

Uthyrning	  av	  J70	  båtarna	  till	  HSS	  medlemmar	  

Om	  en	  besättning	  som	  har	  fast	  arbete/förvärvsinkomst	  önskar	  hyra	  någon	  av	  J70	  båtarna	  för	  
kappsegling,	  som	  inte	  genomförs	  av	  HSS,	  tas	  en	  av	  avgift	  ut	  på	  1500	  kr/seglingsdag.	  	  

För	  HSS	  klubbseglingar	  på	  hemmaplan	  tas	  ingen	  avgift	  ut.	  

Båthyran	  skall	  finnas	  insatt	  på	  HSS	  bankgiro	  301-‐4388	  innan	  båten	  får	  disponeras	  för	  
eventet.	  	  

Är	  det	  ungdomar	  som	  vill	  använda	  båtarna	  för	  kappsegling	  skall	  det	  betraktas	  som	  en	  del	  i	  
deras	  kappseglingsutbildning	  och	  därför	  tas	  ingen	  avgift	  ut.	  	  	  

Alla	  övriga	  utgifter	  t.ex.	  startavgift,	  regattamiddagar,	  transporter,	  färjebiljetter,	  boende	  etc.	  
står	  besättningarna	  själva	  för.	  	  



Den	  som	  hyr	  båtarna	  för	  dessa	  regattor	  tar	  fullt	  ansvar	  för	  båtarnas	  transport	  och	  
handhavande	  från	  det	  de	  lämnar	  HSS	  tills	  de	  ställts	  tillbaka	  på	  sin	  plats	  igen.	  (Gäller	  även	  
trailern).	  

Den	  som	  hyr	  båten	  är	  ersättningsskyldig	  för	  ev.	  skador	  och	  tappade	  prylar	  (t.ex.	  reparation	  
av	  segel,	  winsch	  handtag	  eller	  andra	  prylar	  som	  tappats	  eller	  saknas).	  Innebär	  att	  självrisk	  
skall	  betalas	  om	  skadorna	  uppgår	  till	  ett	  belopp	  så	  att	  försäkringen	  behöver	  utnyttjas.	  

	  

Uthyrning	  av	  J70	  båtarna	  till	  andra	  klubbar	  (S.k.	  träningshelg	  definierad	  i	  HSS	  
avtal	  med	  SSF)	  

Under	  nedanstående	  datum	  har	  HSS	  förbundit	  sig,	  i	  avtalet	  med	  SSF,	  att	  hålla	  båtarna	  
tillgängliga	  för	  andra	  klubbar	  som	  vill	  komma	  till	  HSS	  och	  träna	  i	  ”våra”	  båtar.	  

28-‐29/5.	  Träningstid	  kl.	  10-‐16.	  Sjösättning	  lörd.	  mellan	  kl.	  8.00	  -‐	  10.00.	  Upptagning	  sönd.	  kl.	  
16.00	  -‐	  18.00	  

Besiktningsansvarig:	  besättning	  Stellan	  N	  

6-‐7/8.	  Träningstid	  kl.	  10-‐16.	  Sjösättning	  lörd.	  mellan	  kl.	  8.00	  -‐	  10.00.	  Upptagning	  sönd.	  kl.	  
16.00	  -‐	  18.00	  

Besiktningsansvarig:	  besättning	  Lars	  Smedberg	  

27-‐28/8.	  Träningstid	  kl.	  10-‐16.	  Sjösättning	  lörd.	  mellan	  kl.	  8.00	  -‐	  10.00.	  Upptagning	  sönd.	  kl.	  
16.00	  -‐	  18.00.	  OBS!	  	  

Besiktningsansvarig:	  besättning	  Emelie	  Carlsson	  

	  

Intresserad	  klubb	  kontaktar	  HSS	  kansli	  alt.	  mailar	  intresseanmälan	  på	  
halmstad.sagelsallskap@telia.com	  

Avgift	  för	  att	  hyra	  en	  båt	  är	  2500	  kr/dag	  alt.	  1500	  kr/halvdag	  (Detta	  är	  angivet	  i	  SSF	  avtalet)	  	  

Båthyran	  skall	  finnas	  insatt	  på	  HSS	  bankgiro	  301-‐4388	  innan	  båten	  får	  disponeras.	  	  

	  

Förberedelse	  av	  båtarna	  inför	  en	  träningshelg	  

Inför	  en	  träningshelg	  ska	  båtarna	  vara	  tvättade	  och	  funktionsdugliga.	  Båtarna	  skall	  stå	  på	  
land	  och	  vara	  riggade.	  Besiktning	  av	  båten	  skall	  ske	  tillsammans	  med	  den	  hyrande	  klubben,	  
före	  och	  efter	  användandet.	  Minst	  en	  person	  från	  HSS	  skall	  vara	  behjälplig	  vid	  sjösättning	  
och	  upptagning.	  Båtkaptenerna	  är	  ansvariga	  för	  att	  båtarna	  är	  kompletta	  och	  i	  ordning	  inför	  
en	  träningshelg	  och	  mästarnas	  mästare.	  

	  

	  



Förberedelse	  av	  båtarna	  inför	  Allsvensk	  segling	  eller	  Mästarna	  Mästare	  	  	  

Båtarna	  skall	  vara	  tvättade,	  vaxade,	  lastade,	  kollade	  enligt	  checklista	  senast	  onsdag	  kväll	  kl.	  
18.00.	  Även	  trailer	  o	  dess	  ljus	  ska	  vara	  kollat.	  Båtkaptenerna	  upprättar	  schema	  med	  
ansvariga	  för	  resp.	  förberedelse.	  

	  

Transport	  av	  båtarna	  till	  och	  från	  Allsvenskan	  resp.	  Mästarnas	  Mästare	  

Den	  besättningen	  som	  representerar	  HSS	  på	  en	  allsvensk	  segling	  ansvarar	  för	  att	  klubbens	  
båtar	  transporteras	  till	  och	  från	  kappseglingen.	  

	  

Skadehantering	  (Detta	  är	  vad	  SSF	  har	  i	  sina	  villkor	  för	  deltagande	  klubbar)	  

Efter	  varje	  kappsegling	  ska	  båtarna	  kontrolleras	  av	  besättning	  och	  av	  tävlingskommittén	  
utsedda	  personer	  gällande	  skador	  på	  skrov	  och	  segel.	  Alla	  former	  av	  skador	  skall	  rapporteras	  
av	  besättningen	  och	  noteras	  av	  tävlingskommittén.	  Den	  besättning	  som	  nyttjat	  båten	  är	  
betalningsskyldig	  om	  inte	  domarna	  har	  bedömt	  att	  skadan	  orsakats	  av	  annan	  besättning.	  	  
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Undertecknad	  har	  tagit	  del	  av	  ovanstående	   	  	  	  	  	  
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