
 

Jolle - Lejeaftale 

Aftale om leje af klubjolle i Kolding Sejlklub ungdomsafdeling 

Parterne 

Mellem Kolding Sejlklub Ungdomsafdelingen Dokvej 1, 6000 Kolding og 
 
Sejleren:   

Adresse:    

Forældrenavn:  Mail adresse:     

 
 
i det følgende kaldet lejer, er der indgået en lejeaftale, der nærmere er beskrevet i dette dokument. 

 
 

Beskrivelse af den lejede jolle incl. udstyr. 
Kolding Sejlklub stiller jolle nr.          med sejl nr.           til rådighed i sæsonen 

Lejeaftalen omfatter følgende jolletype: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jolle, sejl, ror og sværd (herefter kaldet jollen) udleveres i forsvarlig sejlklar stand til træningsanvendelse. 
Vejledt af de respektive trænere, er det ungdomsafdelingens grejansvarlige der udleverer jollen. 

Aftalen omfatter leje af jolle til lejers afbenyttelse i en periode af 1 år fra standerhejsning til 
standerhejsning. Ønsker lejer at skifte, og er dette muligt ift. niveau, til en bedre jollekategori betales 
forskellen i leje mellem de 2 jolletyper. Ved jolleskifte, skal der udfærdiges en ny jolleaftale. 

Som kontaktperson for lejer i forhold til Kolding Sejlklub Ungdom er det den grejansvarlige. De overordnede 

● Feva-jolle  Primært for rutinerede B og 

A- sejlere 

2.000 kr. 

pr. person. 

Skal have sejlet i optimistjolle i Sejlklub 
 

● Laser -B Jolle Nybegynder Laser sejler  2.000 kr. Sejlervægt min. 40 kg. Skal have sejlet 
optimist min 2 år i sejlklub 

● Laser-A jolle  Trænet Laser sejler  3.000 kr.  Skal have sejlet Laser, Feva eller Zoom 
min 2 år i sejlklub 

Jolletype 

(kryds af) 

Kategori Pris/sæson Niveau 

● C-jolle      
Begynderjolle 

 
800 kr. 

Skal have sejlet i Startjolle, eller have 
sejlet som C-sejler i Sejlklub 

● B-jolle   
Primært forbeholdt rutinerede C-sejlere 
og B-sejlere 

 

1.200 kr. 

Delfin sejlerdiplom, samt have været aktivt 
sejlende medlem i 1 år i sejlklub og deltaget i 
min. 3 C stævner 

● A-jolle  
Primært forbeholdt rutinerede B og A-
sejlere 

 

2.000 kr. 

Sejler 1 diplom, samt have været aktivt 
sejlende medlem i 2 år i sejlklub og deltaget i 
min. 3 B stævner 

● Zoom-jolle   
2.000 kr. 

Sejlervægt min. veje 40 kg 

Derudover er der følgende råd 

● Have egen fuld sejler 
beklædning. 

     

     

     

 



 

ansvarlige for lejemålet fra Kolding Sejlklubs side er ungdomsafdelingens formand og det til enhver tid 
siddende forretningsudvalg i hovedklubbens bestyrelse. 
Lejers forpligtelser og rettigheder. 
Forårsklargøringen foretages af lejer under ungdomsafdelingens grejansvarliges ledelse. 

Jollen behandles med omhu og leveres tilbage i samme stand, som den udleveres - bortset fra almindelig 
slitage - herunder små reparationer m.v. der kan foretages i klubbens regi for en uvæsentlig udgift. 

Hvis der sker en væsentlig skade på jollen, der kræver professionel udbedring, skal det straks meddeles til 
ungdomsafdelingens grejansvarlige, som derefter tager sig af forsikringspapirer og foranstalter reparation. I 
disse tilfælde er der en selvrisiko på kr. 500-, som betales af lejer. Dette gælder også i forbindelse med 
tyveri af jolle/udstyr, som ikke er opbevaret på Kolding Sejlklubs område. 

Lejer har ansvaret for jollen i lejeperioden, uanset hvor jollen end befinder sig, altså hvad enten den er på 
Kolding Sejlklubs område, på vandet, til kapsejlads eller under transport. Ved fælles transport af flere joller, 
er disse at betragte som èn jolle, og herved er der også kun èn selvrisiko på kr. 500,- . Jollen skal som 
udgangspunkt opbevares på Kolding Sejlklubs område imellem stævneaktiviteter. Dette kan kun fraviges 
efter aftale med Kolding Sejlklubs ungdomsafdelings formand. 

Aftalen er gældende for lejers vedkommende, til jollen afleveres til ungdomsafdelingens grejansvarlige med 
besked om, at lejer ikke mere ønsker at leje jollen. Betalt leje for indeværende lejeperiode tilbagebetales 
ikke. 

Lejer forpligter sig til at stille op for Kolding Sejlklub i alle de kapsejladser og træningslejre, som jollen 
deltager i. Det kan dog accepteres, at lejer også skriver deres evt. anden klub på som nr. 2. 
Eks: Kolding Sejlklub / Haderslev. 

Lejer skal så vidt muligt deltage regelmæssigt i den planlagte træning. 
 
 

Klubbens forpligtelser og rettigheder. 
Klubben ansvarsforsikrer den lejede jolle incl. sejl og udstyr. Klubben sørger for, at jollen er fuldt sejlklar og 
sødygtig til klubsejlads, incl. anvendelige sejl til træningsbrug. 

Såfremt lejer ønsker at anvende jollen til kapsejlads på eliteniveau, må lejer selv bekoste anskaffelse af evt. 
nødvendigt ekstra udstyr hertil. 

Klubben stiller indregistreret lovlig landevejstrailer til transport af optimistjoller i klubbens regi, til rådighed 
for lejer, ved kapsejladsstævner i Danmark. Ved transport af zoom jolle, vil Kolding Sejlklub bestræbe sig på 
at kunne hjælpe såfremt dette er muligt. 

Klubben kan bestemme, at jollen skal sættes indenfor i jolle huset efter brug. Joller der er udleveret med 
dækken må aldrig opbevares udendørs uden dækken. 

Når Kolding Sejlklub ungdomsafdeling låner jollen til særlige formål, herunder sommersejlerskole, bærer 
klubben ansvaret for jollen fra den lånes til den afleveres. Klubben tilstræber at det alene er Start- og 
C-joller der lånes. Såfremt der er stævneaktivitet for lejer, har lejer første prioritet til den lejede jolle. 

Brug af klubjoller i udlandet skal ske ifølge aftale med Kolding Sejlklubs Ungdomsafdelings formand. 

Kolding Sejlklub ungdomsafdelings formand kan, hvis det skønnes at lejer ikke udnytter jollen, give 
mulighed for at andre kan gøre brug af jollen. 

Såfremt lejer direkte misligholder kontrakten, kan Kolding Sejlklub ungdomsafdelings formand annullere 
denne. 
 
Økonomi 

Prisen for lejemålet fremgår under pkt. 2. Lejer vil umiddelbart efter lejemålets indgåelse modtage en 
opkrævning fra Kolding Sejlklub. 

Såfremt lejekontrakt indgåes i 2. halvdel af sæsonen, betales 1/2 af lejeprisen. 



 

 
For Kolding Sejlklub som lejer 

 
 
 

Indslusningsansvarlig 
 
 

Kolding, den / 2021 
 
 

Evt. bemærkninger:   
 
 

Jolle udleveret den   
 
 
 
 

Forsikringspapir og klassebevis kan udleveres ved henvendelse til 
Kolding Sejlklub ungdomsafdelings formand. 

 
 

Henvisning til diplom niveau er ift. udleveret logbog. 
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