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Båtavtal - Allsvenskan Segling 
 
 
Parter 
 

 Svenska Seglarförbundet, nedan kallad SSF 

 Klubb som deltar i Allsvenskan Segling, nedan kallad Allsvensk klubb, AK 

 Ägare (klubb eller privatperson) nedan kallad ägare 
 
 
Syfte 
 
Syftet med detta avtal är att Allsvenskan Segling och Mästarnas Mästare Segling skall ha 
tillgång till 6 likadana båtar för säsongerna 2016 och 2017, att AK skall få tillgång till hyra av 
båtar för gemensam träning vid utsedda tillfällen. Samt att ägare skall ha tillgång till båtarna 
för eget bruk på övrig tid. Ledord är enkelhet, klubbkänsla och hög utnyttjandegrad. 
 
 
Eventschema 
 
Allsvenskan Segling 

- Deltävling 1 Motala, 16 – 22 maj 
- Deltävling 2 Ekerö, 6 – 12 juni 
- Deltävling 3 Malmö, 8 – 14 augusti 
- Deltävling 4 Långedrag, 29 augusti – 4 september 
- Kval 2017 Båstad, 3 – 9 oktober 

 
Mästarnas Mästare  

Båstad, 10 – 16 oktober 
 
nedan kallade event. Eventschema för 2017 uppdateras senast 31 december 2016. 
Ändringar kan ske om detta görs i samråd mellan parterna. 
 
 
Organiserade träningstillfällen för Allsvenska klubbar 
 
Tillfälle 1 5 – 8 maj, träningstid mellan kl. 10.00 – 16.00. Torsdag sjösättning kl. 8.00 – 

10.00, söndag upptagning kl. 16.00 – 18.00 
Tillfälle 2 28 – 29 maj, träningstid mellan kl. 10.00 – 16.00. Lördag sjösättning kl. 8.00 

– 10.00, söndag upptagning kl. 16.00 – 18.00 
Tillfälle 3 6 – 7 aug, träningstid mellan kl. 10.00 – 16.00. Lördag sjösättning kl. 8.00 – 

10.00, söndag upptagning kl. 16.00 – 18.00 
Tillfälle 4 27 – 28 aug, träningstid mellan kl. 10.00 – 16.00. Lördag sjösättning kl. 8.00 

– 10.00, söndag upptagning kl. 16.00 – 18.00 
 
Träningsschema för 2017 uppdateras senast 31 december 2016. 
Ändringar i detta schema kan ske i samråd mellan de allsvenska klubbarna och ägaren. 
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Ägare 
 

Tillhandahåller båt i tävlingsskick enligt bifogad specifikation, inklusive trailer. Båten skall 
inspekteras och godkännas av SSF före tecknade av avtal med syfte att säkerställa att båten 
är i tävlingsskick. Båten skall stripas enl. allsvensk manér och partners till Allsvenskan. Ägaren 
får inte sätta reklam på skrovet, masten eller bommen men får fritt applicera reklam på egna 
segel. 
 
Event 
• Ansvarar för att båten levereras riggad och klar stående på trailer på eventets 

hamnplan efter anvisningar från SSF senast torsdagen inför varje event om inget annat 
bestäms i samråd mellan parterna.  

• Ansvarar för att båten riggas ner efter varje event om inget annat bestäms i samråd 
mellan parterna.  

• Ägaren kan ge annan klubb ansvar för transport till och från evenemangen i utbyte mot 
att klubben får använda J/70-båten vid den organiserade träningen utan kostnad.   

• Vid varje event skall en ägarrepresentant tillsammans med representant från SSF besikta 
båt och trailer inför och efter nyttjande för att notera eventuella skador.  

 
Organiserad träning 
• Ägaren tillhandahåller båt i tävlingsskick enligt bifogad specifikation inkl. segel för 

organiserad träning för Allsvenska klubbar enligt schema ovan. För detta har ägaren rätt 
att ta ut en träningsavgift om 2 500 kr/dag och 1 500 kr/halvdag per klubb och/eller 
besättning.  

• Båt tillhandahålls riggad och klar stående på trailer av ägaren på hamnplan vid 
hemmahamn om inget annat bestäms. Kommer ägaren överens med de på den 
organiserade träningen deltagande klubbarna att träningen skall ske på annan plats än 
ägarens hemmahamn ansvarar de deltagande klubbarna gemensamt för att båtarna 
transporteras från/till ägarens hemmahamn. 

• Vid varje ovan nämnt tillfälle skall en representant från ägaren och en representant från 
de på den organiserade träningen deltagande klubbarna besikta båt och trailer inför och 
efter användning för att notera eventuella skador.  Alla kostnader för skador på båtar, 
segel och övrigt material delas mellan de på den organiserade träningen deltagande 
klubbarna om inte annan överenskommelse skett.  
 

Övrigt 
• Ägaren har rätt att nyttja båten under de tider då den ej används enligt event- och 

träningsschemat ovan. Detta gäller även lån eller charter till annan part. 
• Övrig användning för träning sker efter överenskommelse mellan ägare och Allsvensk 

klubb. 
 
 
Svenska Seglarförbundet 
 

• Hyr komplett båt exkl. segel av ägaren under eventen ovan för 100 000:- inkl. moms per 
säsong. Hyra betalas av SSF till ägare senast 2016-04-01 respektive 2017-04-01. 
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• Ansvarar gentemot ägaren för båten att återlämnats till ägaren rengjord i bra skick och 
utan skador1 efter varje event. Icke akuta skador kan med fördel repareras efter avslutad 
säsong och kostnaden fördelas mellan parterna. 

• Stripar båt i Allsvenskt manér och står för kostnader relaterade till detta. 
• Försäkrar båt och trailer i Svenska Sjö. Se bilagda villkor. Det är hel-medlemförsäkring 

som innehåller: ansvar, sjöskada, transportskada, uppläggningsskada, allrisk och brand. 
Självrisken är 5 000 kr. Försäkring tecknas av SSF på helår då avtal finns på plats. Vid 
skada vid event ansvarar SSF för självrisk. Vid skada i övrigt ansvarar ägaren för självrisk.  

 
 
Avtalets längd 
Detta avtal löper på två år, från 2016-04-01 till 2017-10-30.  
 
 
 
 
Ort & datum: Ort & datum: 
 
 
 
 
Ägare Svenska Seglarförbundet 

                                                                    
1 Gä ller skädor som orsäkäts under eventet. Ä gären utser i sämrä d med SSF och 
fo rsä kringsboläget repärätionsvärv fo r sto rre skädor.  


