
Lån av 606 
                            

Utlåningsregler 

För att låna och använda båten måste man vara medlem i Limhamns Segelsällskap(försäkringskrav!). Båten ska användas med 
omdöme. Man ska således inte segla på okända vatten och på grunda områden. 

Man ska inte heller segla i starka vindar (max 10 m/s). Vid tillfällig förtöjning vid land ska detta göras så att båten inte skadas. 

Seglen ska vikas och läggas i segelsäckar som förvaras i den gröna boden som till hör segelgruppen. 

 
När båten inte används ska den vara förtöjd så att den inte skadas av vind, sjö eller svall. Används inte båten under en längre 

tid ska sittbrunnskapellet läggas över. Seglen skall förvaras i sina segelsäckar. Fall och skot ska vara fastgjorda och 

uppsträckta. När båten lämnas tillbaka ska seglen, inlagda i sina säckar, placeras på sina platser, båten skall vara öst och 

sittbrunnskapellet ska var på. 

 
När du seglar, ha mobiltelefon förvarad i ett vattentätt fodral med (säkerhet). 

 
Båten är utrustad med fock och storsegel förvarade i segelsäckar, ankare med ankarlina, förtöjningstampar (2 st), öskar samt 

paddel. I båten finns även lösa durkskivor. Om någon del skadas ska detta meddelas båtansvarig person. Vid ovarsam 

användning kan krav på ersättning ställas. 

Vid missbruk kan fortsatt användning förbjudas. 

 
Namn 

 

 

Adress 

 

 

Mobilnummer 

 

 

 
Jag har tagit del av utlåningsreglerna ovan 

 
 

Limhamn den 
 

 
Namnteckning 

 
 
 
 

Återlämnad den 
 
 
 

Vikning av segel till 606 
 

StorsegletLägg ut seglet plant på bryggan eller ett golv. Vik seglet på mitten så att fallhornet ligger vid bomhornet. Vik seglet 
eventuell en gång till.  Lattorna ska ligga parallellt med seglets underlik. Rulla sedan sedan seglet så att underliket ligger ytterst. 
Dra/skjut seglet in i säcken. 

 

Med denna vikning får nästa användare, när seglet dras ur säcken, direkt åtkomst till seglets alla tre horn och kan enkelt dra ut 

det på bommen  haka på fallet. 

Fock 

Lägg ut seglet plant. Vik fallhornet ner till skothornet. Lattan i seglet ska ligga parallellt seglets viktning. Rulla sedan seglet 

och skjut in det i säcken. 


