
Jolleafdelingen - Kaløvig Bådelaug 
 

Jollekontrakt for jolle: Optimist 

Lejebetingelser: 
I forbindelse med overdragelse af det lejede udstyr, det vil sige jollen og tilhørende udstyr, skal der være forældre 
tilstede. Ved overdragelsen underskrives Jollekontrakten af forældre og den grejansvarlige.  
 
Forældre og den grejansvarlige skal sammen gennemgå det lejede udstyr. Eventuelle bemærkninger til det lejede 
udstyr noteres på Jollerapporten.  
 
Forældre er ansvarlige for det lejede udstyr. Dette betyder at den løbende vedligeholdelse påhviler forældre. 
Eventuelle skader udover almindelig slitage, repareres for forældres regning. På næste side af Jollekontrakten er 
beskrevet, hvad jollen kan anvendes til, samt hvordan jollen skal håndteres og vedligeholdes. Det anbefales at 
forældre kontakter deres forsikringsselskab for at få afklaret evt. skadesdækning på både person og det lejede 
udstyr. 
 
Lejeperioden er et år, og løber fra 1. juni til 31. maj.  
 
Ved lejeperiodens udløb skal det lejede udstyr godkendes af den grejansvarlige. Det lejede udstyr gennemgås for 
eventuelle skader og slitage. 
Hvis der ved gennemgang af det lejede udstyr findes skader skal disse udbedres. Forældre kan i samråd med den 
grejansvarlige evt. selv udbedre skaderne ellers udbedres eventuelle skader efter regning. 
 
Indgåelse af en jollekontrakt forudsætter klubmedlemskab. Hvis brugeren/sejleren ikke er medlem af klubben, 
skal indmeldelse ske i umiddelbar forlængelse af underskrivelsen af jollekontrakten. Betaling af årlig leje, 
depositum eller evt. difference til tidligere betalte beløb, skal ske i umiddelbar forlængelse af underskrivelsen af 
jollekontrakten. 
 
Udbetaling af depositum kan alene ske efter at 
 

• jollen er gjort klar, dvs. vasket, vokset og poleret 
• det lejede udstyr er gennemgået og godkendt af den grejansvarlige. 

 
Ved gentagende udeblivelser fra træning vil forældrene blive kontaktet og herefter kan jollen blive stillet fri. 

Pris: 

Valg Type Leje pr. år Depositum Bemærkninger 

 Optimist 1.000 kr.  500 kr.   

     

     
Ovenstående priser er gældende per 1. juni 2019. Evt. nyt sejl er ikke inkluderet i prisen. 
 
Indbetaling sker til Reg.nr. 1687 Kontonr. 3222503409. Mærk indbetaling med “Jollekontrakt” + “navn” og 
“eventuelt nummer” på jollen. Konteres internt på: 2420 
 

Bruger/sejlers navn: 
 
For modtagelse & udlevering kvitteres hermed: 
 
Dato:     Dato: 28/6 2019 
 
Underskrives ved at betale     
__________________________________                            __________________________________ 
Underskrift forældre    Underskrift kontraktansvarlig 
Navn med blokbogstaver:     
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Håndterings- og vedligeholdelsesvejledning 

 

Anvendelse af jollen 
 

• Jollen må anvendes til træning, stævner og øvrige klubarrangementer af sejlmæssig 
karakter. 
 

• Jollen må alene anvendes til træningssejlads i KBL og til sejlads ved stævner. 
 

• Jollen må alene anvendes til vintersejlads (fra 1. november til 1. april) efter særlig 
skriftlig aftale med den grejansvarlige. 

 

Håndtering af jollen 
 

• På jollepladsen skal jollen ligge på den tildelte jolleplads. Presenning skal være trukket 
på jollen og den skal ved hjælp af fangelinen fastgøres til pladsen. Når jollen 
transporteres på havnearealer, må dette alene ske på en jollevogn. 
 

• Når jollen er søsat påsættes mastesikring og inden sejladsen er det vigtigt at tilse, at 
opdriften er ok og at der forefindes øsekar og fangeline. Inden sejlads skal jollen være i 
sødygtig stand 
 

• Husk at når jollen er tilrigget, må den ikke efterlades uden opsyn. 
 

• Isætning og optagning af jollen må alene foregå via slæbesteder. 
 

• Ved transport af jollen skal presenningen være på. Sværd og ror skal i cover, hvis dette 
er udleveret. Som hovedregel vil transport til stævner forsøgt gennemført med 
klubbens trailer. Hvis dette ikke er muligt, må egen trailer eller tagbøjler anvendes. 
Husk at tilsikre at jollen ligger forsvarligt. 
 

Vedligeholdelse af jollen 
 

• Løbende vedligeholdelse betyder at jollen efter hver sejlads spules med ferskvand, 
såvel udvendig som indvendig. Ror, sværd og sejl skal ligeledes spules. 
 

• Husk altid at jollen skal holdes ren indvendig. Derfor er det en god ide at skylle 
støvlerne inden sejleren stiger ombord i jollen. 
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• Før vintersæsonen vaskes jollen med shampoo indeholdende voks. Efterfølgende 
poleres jollen med bådvoks (evt. bilvoks) og pudses efter. 
 

• Ved eventuelle skader tages kontakt til den grejansvarlige. 


