S/K LYNETTEN
SEJLADSREGLEMENT FOR
KLUBBENS J70
Formål
•

Et projekt der kan tiltrække og fastholde sejlere med lyst til en sportslig tilgang til sejlads.

•

Projekt for alle medlemmer i Klubben - på tværs af køn og alder.

•

Sætte S/K Lynetten på landkortet som en moderne klub med gode faciliteter – også på vandet.

1. Bådens anvendelse
Give skippere og besætninger mulighed for at træne kapsejlads i en moderne sportsbåd.
Give øvede juniorer mulighed for at stifte bekendtskab med en moderne sportsbåd.
Give interesserede klubmedlemmer mulighed for at stifte bekendtskab med en moderne sportsbåd.
1.1

Båden må kun sejles i dagslys.

1.2

Ved træning må båden kun sejles i Øresund i området fra Kastrup i syd til Rungsted i nord, samt
vest for en nord/sydgående linje gennem Flakfortet.

2

Klubbens Team J70:

2.1

Medlemskab sommer: (fra Stander Hejs til Stander Hal): 500,Medlemskab vinter: (fra Stander Hal til Stander Hejs): 500,Indbetales til Klubbens kapsejladskonto. Overstående priser er gældende for 2017.

2.2

J70 bådens økonomi administreres af Havnekontoret, med input fra Kapsejladsudvalget, der i
Klubsammenhæng tegnes af Kapsejladsformanden.

2.3

Team J70 ledelsen:
Består af kapsejladsformand, J70 bådsmand, der udpeges af Kapsejladsudvalget, samt et eller flere
medlemmer af Team J70.

2.4

Bådsmand: er ansvarlig for bådens vedligehold – økonomi varetages i samarbejde med
Kapsejladsformand.

2.5

Bådsmanden administrerer brug af båden: herunder træningssejladser, deltagelse i kapsejladser
mm.

2.6

Det forventes, at teamets medlemmer bidrager til bådens rengøring, vedligehold, flytning på trailer
mm.

3.

Personer der kan sejle båden:
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Alle, der sejler i Klubbens J70 skal være medlem af Klubben, det gælder både skipper og gaster.
Skal være medlem af Klubbens Team J70 og have betalt medlemskab til samme. Det gælder dog
ikke ved aftalte prøvesejladser.
Manglende overholdelse af nærværende regler vil medføre påtale og i grovere tilfælde
udelukkelse fra sejlads i en periode nærmere bestemt af Team J70 ledelsen.
Grov uagtsomhed eller tilsidesættelse af godt sømandskab kan medføre erstatningsansvar.

3.1

Krav til skipper:
Skal have gyldigt duelighedsbevis.
Skal være godkendt som skipper af Team J70 ledelsen.
Skal være medlem af Klubbens Team J70 og have betalt medlemskab til samme. Gratis for juniorer
– medlem af Klubbens juniorafdeling.

3.2

Krav til gaster:
Skal være medlem af Klubbens Team J70 og have betalt medlemskab til samme. Gratis for juniorer
– medlem af Klubbens juniorafdeling.

4.

Kommunikation
Via facebookhjemmeside, mail til bådsmand mm.

5.

Indberetning af skader:
Skal ske omgående til Bådsmanden – gerne med skriftlige forklaringer, billeder evt. protester ved
kapsejladser.
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