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För att verksamheten med LSS kölbåt Maxi 77 skall fungera på bästa möjliga sätt gäller 

följande enkla regler för lån av båten 

 För att låna och använda båten måste man vara medlem i Limhamns 

Segelsällskap(försäkringskrav!), samt uppvisat godkända färdigheter i handhavande 

för segel och motor.  

 Båtlagsmedlem har förtur till lån.  

 Minst en person ombord (Skeppare/ansvarig) skall ha nautisk utbildning i form av 

Förarintyg eller högre. 

 Båten får seglas med max 5 personer  

 Max lånetid 3 dygn per tillfälle. Endast en bokning i sänder kan göras. 

 Lån kan bokas, av behörig Skeppare, i bokningskalender. I och med bokning har den 

som bokar tagit del av och accepterat gällande utlåningsregler. 

 I bokning och loggbok skall följande anges: Kapten, besättning, mobilnummer och 

seglingsområde 

 Bokning är giltig efter att ha bekräftats i bokningskalendern  

 Vid haveri/skada betalas försäkringens självrisk av den som bokat lånet av båten 

 För segling med övernattning är låneavgiften SEK 300 per dygn 

 För dagsegling är låneavgiften SEK 50 per tillfälle 

 Avgifter betalas in till LSS Swish-konto 123 368 0709 

 Loggbok och underhållslogg ska föras (pärm förvaras i klubbhuset) 

 Rapport efter lån mer allt OK alternativt ev. skador rapporteras till 

batlaget@limhamnssegelsallskap.se  

 Vid övernattningslån skall båten tas ut respektive återställas fulltankad 

 Segling är tillåten mellan Humlebaeck i norra Öresund och Dragör i söder 

 Checklista skall gås igenom vid övertagande och återlämnande av båten 

Båten ska användas med omdöme, säker navigation och gott sjömanskap.  
Segling i vindstyrkor överstigande 10 m/s skall undvikas.  
Mörkersegling inte tillåten, innebärande att båten skall vara förtöjd vid solens nedgång 
Vid förtöjning ska detta göras så att båten eller andra båtar inte skadas.  
När båten inte används ska den vara väl förtöjd så att den inte skadas av vind, sjö eller svall.  
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