Booking regler
Følgende regler er gældende for bookning af Match 28.
Bådene kan bookes for en halv dag af gangen så længe dette ikke koliderer med sejlerskolens brug af bådene
Bookingen foretages hos lederen af sejlerskolen på pedersen.kim@gmail.com
For at booke og bruge klubbens Match.28 skal den der booker være checket ud som skipper, og alle i
besætningen skal være medlem af Dragør Sejlklub.
At blive checket ud som skipper på Match.28’erne skal man blot vise at man er i stand til at håndtere båden
forsvarligt. Dette sker i praksis ved at man tager en sejltur i båden med 2 sejlerskole instruktører, hvor den ene
skal være Anders Vognsen eller Kim Pedersen
Skipper er ansvarlig for at besætninger er tilstrækkelig og i stand til at håndtere båden under alle relevante
forhold
Dragør sejlklub kan til enhver tid ”overrule” reservationer, hvis båden skal anvendes til events, kapsejladser
eller lignende.

Følgende regler er gældende for sejlads i Match 28.
Båden kontrolleres for fejl og mangler før sejladsen. Eventuelle fejl og mangler skal omgående rapporteres til
Kim Pedersen tlf. +45 5221 4660. Det samme gælder for skader opstået i forbindelse med lån af båden.
Bådene må kun anvendes til aktiv sejltræning umiddelbart ud for Dragør Havn, med mindre andet er aftalt med
lederen af sejlerskolen.

Efter endt sejlads afrigges båden som følger, (checkliste forefindes i bådene)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Storsejl foldes over bommen, og bompresenning /cockpitpressenning monteres.
Forsejl rulles, lægges i pose og anbringes på styrbord køje.
Spiler pakkes i spilerposen og anbringes på forkøjen. Er spileren våd udbredes den om læ i bådens forskib.
Spilhåndtag (2 stk.) anbringes i holder på indersiden af skottet.
Løst tovværk (spilergrej, ekstra fortøjninger mm.), afmonteres og ophænges på snore i stb. og bb. side.
Fastmonterede skøder og fald kvejles op, og skylles med ferskvand hvis nødvendigt.
Båden tømmes for vand og affald.
Båden vaskes, om nødvendigt med sæbe
Båden må ikke tages ud til sejlads med en middelvindstyrke på over 12m/s.
Båden skal krydsfortøjres og de fire fendere skal være korrekt monteret, to på hver side.
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