För dig som vill låna klubbens jollar
Klubben har 8 optimistjollar och tre tvåkronor tillgängliga för utlåning till de som
innehar medlemskap i NQBK och NQSS
Det krävs inga formella behörighetskrav för lån av båtar men det krävs att du som
låntagare är seglingskunnig och har erfarenhet lämplig för omständigheterna. Vid lån av
optimistjolle önskar vi att den som är ansvarig är myndig samt helst har tillgång till
följebåt.
Båtarna används på egen risk och NQBK/NQSS friskriver sig från allt ansvar förknippad
med segling med klubbens båtar. För att NQBK/NQSS ska kunna erbjuda lån av båt är
det viktigt att vi tillsammans hjälper till att hålla båtarna i sjövärdigt skick. Den som
lånar en båt är därför ansvarig för att ersätta uppkomna skador på båt/utrustning och
skall tillse att reparationer sker skyndsamt.
Checklista - kontrollera
•
•
•
•
•
•
•
•

Att segel är hela
Optimistens flytkuddar, om det finns några och de som finns att de sitter fast och är
hela
Rodret, rorkult är hela. Paddel och öskar finns i båten.
Förtamp finns och är minst 2-3m lång så det går att bogsera båten om så behövs
Skot och block är helt
Att alla ombord har flytväst (finns att låna)
Efter segling skall all utrustning läggas tillbaka på respektive plats.
Båten torkas ur samt återställas i det skick som nar den hämtades ut.

Kontrollera alltid vindförhållandena innan avfärd och anpassa era planer utifrån väder
och besättningens erfarenhet av jollesegling. Väderförhållandena i Bråviken kan skifta
snabbt och farleden trafikeras av större fartyg, vilket gör det extra viktigt att ta hänsyn
till omständigheterna vid segling.
Bokning
Bokning av båtar sker på anslagstavla i NQSS klubb-lokal. Ta hänsyn till andra
medlemmar som vill utnyttja båtarna vid bokning och användning. Båtarna är avsedda
för användning i klubbens närområde. Skulle ni vilja låna en båt för att delta i en regatta
vid annan klubb är vi givetvis öppna för det men kontakta NQSS för en diskussion i
sådant fall.
Skulle ni upptäcka något fel på någon av båtarna när ni hämtar ut dem, meddela NQSS
på nqss.segling@gmail.com. Det samma gäller givetvis om något går sönder under
användning.
Innan första användning av båtarna vill vi gärna att ni skickar oss ett e-mail till
nqss.segling@gmail.com och ger lite information om användare och seglingskunskap. I

samband med er första segling visar vi er gärna var ni hittar utrustning, segel och båtar
för att göra er upplevelse så lyckad som möjligt.
Tvåkrona
Tvåkronan är en flermansbåt som är vanlig som klubbjolle. Drygt 1000 båtar är byggda.
Tvåkronans mångsidighet gör den lämplig till allt från familjeutflykter till kappsegling.
Tvåkronan ä r en tvåmans centerbordsjolle med storsegel och fock. Båten ä r
osänkbar/sjä lvlä nsande med en max last ä r ca 250 kg. Jollen ar förhållandevis lätt (160
kg) och kan kapsejsa i frisk vind, vilket kan göra att den hamnar uppochner om man inte
ä r snabb nog att räta upp den. Ett alternativ for att undvika detta kan därför vara att
binda fast en fender i toppen på̊ storseglet före detta hissas.
FAKTA 2-Krona
Design: Krona Boats
Längd: 4,63 m
Bredd: 1,69 m
Djupgående: 1,0 m
Storsegel: 7 kvm
Fock: 3 kvm
Mast: 6,1 m
Vikt: 160 kg
Tillverkning: Krona Boats, Marstrand
Lämplig besättningsvikt vid kappsegling: 120-150 kg (annars max vikt 250 kg)
Optimistjolle
Optimisten är den i särklass vanligaste jollen och har många bra egenskaper som gör
den lämplig for barn och nybörjare. Båten är stadig och välseglande. För vuxna är den
något liten men kan vara underhållande och en bra båt att lära sig grunderna i segling.
Barn kan tävla i optimist till och med det år de fyller 15.
FAKTA optimistjolle
Konstruktör: Clark Mills
Längd: 2,285 – 2,315 m
Bredd: Bredd: 1,1 m
Segelyta: 3,5 m²
Segel: Sprisegel
Vikt: 35 kg
Köl: Centerbord

