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Detta avtal skall undertecknas och returneras till info@segel.ax eller ÅSS, PB 135, 22101 

Mariehamn eller i J/70 omklädningsrummet före man seglar första gången. 

 

AVTAL FÖR ÅSS SAIL CENTER 
 

 

Åländska Segelsällskapet (ÅSS) och  

 

 

_________________________  ______________ (seglare/rorsman) 

(förnamn, efternamn)  (medlems nr) 

 

  

har denna dag träffat följande avtal om nyttjanderätt av ÅSS ägda J70 segelbåtar. 

Seglare skall var medlem i ÅSS (under 18 år skall förmyndare skriva under). 

 

 

ÅSS och seglare är ense om följande. 

 

1. Detta avtal gäller för säsongen år 2021. Med säsong avses perioden 1 

april – 31 december. 

 

2. ÅSS upplåter 5 J70-båtar till seglare att nyttjas när som helst under 

säsongen när dessa inte är upptagna för annat evenemang, av annan 

seglare eller är på reparation. J70-båten får inte användas för annat 

ändamål än kappsegling eller träning. 

 

3. Som ersättning för nyttjanderätten till J70-båtarna erlägger seglare 

900 € (0% moms) och junior (upp till och med 25 år och 

heltidsstuderande) betalar 300 €. Därutöver förbinder sig den som vid 

skadetillfälle är rorsman att vid skada betala självrisken på 500 €.  

 

4. ÅSS kan hyra ut J70 båtarna till kommersiella event eller regattor för 

att finansiera J70 verksamheten på ÅSS. 

 

5. Seglare skall inspektera J70-båten före och efter nyttjande och 

meddela eventuell skada och fylla i skadeformuläret som finns i en 

pärm i omklädningsrummet, en pärm för varje båt. Skada som inte 

rapporteras men upptäcks kommer självrisken att debiteras av 

rorsman som sist använde båten, om inte skadan redan finns 

rapporterad i formuläret. Om rorsman seglar med ett av ÅSS tilldelat 

lag kan rorsman slippa självrisken om det framkommer att det finns 

särskilda skäl. 

 

6. Seglare förbinder sig att löpande rapportera till ÅSS utsedd ansvarig 

om J70-båtarnas kondition och om skrov, segel eller tillbehör är i 

behov av reparation eller byte pga förslitning. När seglare nyttjat 

båten skall hen tillse att den är lyft på rätt trailern, tvättad, 

ursvampad och torr inuti samt att seglen är rullade och att all 

utrustning förvaras på avsedd plats. 

 

7. Seglare som skrivit avtal om J70 användande och ÅSS ansvara för att 

båtarna hålls i samma skick som ”om det vore seglarens egen båt”. 

Det innebär att man ska handskas varsamt med båtar, segel och 

utrustning.  

 

8. Om inte seglare uppfyller de åtaganden som återfinns i detta avtal har 

ÅSS rätt att avbryta detta avtal, och/eller utnyttja hela eller del av 

förbindelsen för skador som seglare eller hans besättning kan anses 

ha åsamkat båtarna eller dess utrustning p.g.a. bristande underhåll 

eller ovarsamhet. 
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9. Underhåll kommer att göras i form av talka bland seglare vår och höst 

samt under säsong enligt behov. Vid svårare reparationer skall dock 

professionella anlitas.   

 

10. Seglare skall boka J70-båt på av ÅSS anvisat sätt. Seglare får endast 

ha en aktiv bokning. 

 

11. En seglingsserie med kappsegling en gång i veckan kommer att genomföras 

vid ÅSS. För detta skall team bildas, målsättningen när man bildar team 

bland seglare är att de skall vara så jämna som möjligt, dock skall 

personkemin beaktas. De team som inte kappseglar skall arrangera 

seglingen för de andra teamen. Båtar byts mellan teamen varje segling. 

Team-ledaren ansvarar för att rapportera, senast klockan 17 samma 

onsdag, vilka deltagare från sitt lag som kommer till segling. 

 

12. Fyra personer som är med i ÅSS Sail Center kan låna båt för regatta 

(utan segel). Om detta skall göras en ansökan före på separat anvisat 

sätt. Alla deltagare i ÅSS Sail center har samma rätt vid fördelningen 

av båtar. 

 

13. I sprintregattor som arrangeras av ÅSS deltar Sail Centermedlemmar 

utan att betala anmälningsavgift.  

 

14. En förutsättning för giltigheten av detta avtal är att seglare är 

medlem i ÅSS samt att nyttjanderättsavgiften är betald. 

 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt. 

 

Mariehamn           /    2021 

 

 

 

 

________________________ _______________________________ 

Åländska Segelsällskapet  Seglare underskrift/namnförtydligande 
 

 

 

 

     __________________________________ 

     Förmyndare underskrift/namnförtydligande 

 

 

 


