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Regler for lån af materiel 

Ungdomsmedlemmer i Kalundborg sejlklub kan låne udstyr til træning og kapsejlads. Udstyret udlånes efter 

nedenstående regler som udleveres til låner ved underskrift af lånebevis. 

Udstyr der p.t. kan lånes er: 

 Begynderoptimistjolle med ror, sværd, rig og sejl 

 Optimistjolle med ror, sværd, rig og sejl 

 Zoom8 jolle med ror sværd, rig og sejl 

 405 jolle med ror sværd, rig og sejl 

 420 jolle med ror sværd, rig og sejl 

 Våddragt 

 Svømmevest / sejlervest 
 

Låner er forpligtet til at behandle og vedligeholde udstyret fornuftigt og se til at udstyret ikke skades. Joller 

og tilbehør skal skylles efter brug, ligesom beklædning og svømmeveste skal skylles og hænges til tørre 

efter brug. Udstyr kan kun fjernes fra klubben ved deltagelse i træningslejre, kapsejladser eller andre 

relevante situationer. Ved skade på udstyr er låner forpligtet til at meddele dette til træner eller 

ungdomsudvalgsmedlem. 

Skaden vurderes og låner meddeles om der vil blive tale om evt. medfinansiering af 

reparationen/udskiftningen. Der vil som udgangspunkt ikke blive tale om medfinansiering af nybegynderes 

skader på begynderoptimistjoller. 

Der udstedes lånebevis for udstyr, bortset fra begynderoptimistjolle med ror, sværd, rig og sejl. 

 

Regler for tildeling af materiel 

Udstyr der kan lånes af ungdomsmedlemmer i Kalundborg sejlklub tildeles af ungdomsudvalget, og som 

udgangspunkt efter nedenstående regler: 

Begynderoptimistjolle med ror, sværd, rig og sejl :  

Tildeles begyndere i klubben, med det formål at lære at sejle, styre og vedligeholde joller. Medlemmet 

fortsætter i denne jolletype til det vurderes at der er opnået betryggende sikkerhed i håndtering af jollen. 

Der lægges vægt på at kunne vurdere fart, kende vige/søvejsregler, kunne lægge til/fra bro og fornuftig 

sejlads generelt. Den primære begynderjolle er Optimisten. 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.big-sail.dk/picture.aspx?id=30956735&imgrefurl=http://www.big-sail.dk/26088425&usg=__NosF8PdVEa8SB6HzZRsgbYUCCq4=&h=200&w=200&sz=25&hl=da&start=3&sig2=wvvK5iEUWi9TpMxOlTUAcw&itbs=1&tbnid=Zxp0y4Az_HRulM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=kalundborg+sejlklub&hl=da&safe=strict&client=dell-row&sa=G&channel=dk&gbv=2&ad=w5&tbs=isch:1&ei=UreWS5qeF8L3-Aa7w42HDA


Kalundborg Sejlklub   
Ungdomsudvalget 
 
Optimistjolle / Zoom 8 jolle med ror, sværd, rig og sejl:  

Tildeles øvede i klubben, med det formål at udbygge sejleregenskaber ved træning, deltagelse i kapsejlads, 

træningslejre m.m. Medlemmet kan fortsætte i denne jolletype indtil aldersgrænsen for optimistsejlads er 

nået eller til ungdomsudvalget vurderer anderledes. 

Da klubben råder over optimistjoller i forskellige årgange fastsætter ungdomsudvalget hvornår der kan 

skiftes til nyere jolle. Der lægges vægt på kapsejlads evner, træningsindsats og potentiale. 

Det kan ikke garanteres at Optimistjollerne til enhver tid opfylder kapsejlads krav fra OCD. (Optimist Class 

Denmark) 

405/420 jolle med ror, sværd, rig og sejl:  

Tildeles medlemmer i klubben, med det formål at lære at sejle 2 mandsjoller, deltage i kapsejlads, 

træningslejre m.m. Medlemmet kan fortsætte i denne jolletype indtil evt. aldersgrænse for 405/420 sejlads 

er nået eller til ungdomsudvalget vurderer anderledes. 

Da klubben råder over 2 af hver 405/420 joller kan det ikke kræves at medlemmet kan få stillet en jolle til 

rådighed. Juniorudvalget vælger de primære brugere af jollerne, hvor der lægges vægt på kapsejlads evner, 

træningsindsats og potentiale. 

Våddragt: 

Der kan lånes våddragt til begyndere i klubben, med det formål at vurdere om medlemmet fortsat ønsker 

at sejle. Som udgangspunkt kan dragten lånes i maksimalt 3 måneder. Ungdomsudvalget vurderer behov og 

kan tildele dragter til kortere eller længere perioder udenfor ovenstående. 

Da klubben kun råder over et begrænset antal våddragter, kan det ikke påregnes at der er til alle. De lånes 

ud efter først-til-mølle princippet. 

Sejlervest: 

Der kan lånes sejlervest til begyndere i klubben, med det formål at vurdere om medlemmet fortsat ønsker 

at sejle. Som udgangspunkt kan vesten lånes i maksimalt 3 måneder. Ungdomsudvalget vurderer behov og 

kan tildele vester til kortere eller længere perioder udenfor ovenstående. 

Da klubben kun råder over et begrænset antal sejlerveste, kan det ikke påregnes at der er til alle. De lånes 

ud efter først-til-mølle princippet. 

 

 

Kalundborg, 27. januar 2011 
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