
Regelsæt for udlån af LAD klubjolle 
 
 
LAD – Laser  Association Denmark – har nogle joller til udlån til sejlklubber, der 
gerne vil skabe et laserjolle miljø i deres klub. Formålet med LADs klubjoller er 
at fremme interessen for lasersejlads og derigennem at sikre en større bestand af 
lasersejlere i Danmark. 
 
Udlånet til sejlklubberne sker under følgende forudsætninger: 
 

 Klubjollen udlånes kun til sejlklubber, der ikke selv har laser klubjoller i 
deres klub. 

 Udlånsperioden fastsættes ene og alene af LAD, men er som 
udgangspunkt et halvt år ad gangen, januar-juni og juli-december. 

 Klubjollen kan, hvis LAD finder det hensigtsmæssigt, hentes kortvarigt 
tilbage i løbet af udlånsperioden, hvis LAD ønsker at anvende jolle til en 
specialevent. 

 LAD afholder omkostninger til ansvarsforsikring på jollen. 
 Jollen udlånes med Standard og Radial udstyr og eventuel 4.7 rig (se 

medfølgende udstyrsliste). 
 LAD er ansvarlig for udskiftning af master med mindre, at de 

brækker/forsvinder som følge af vold, uautoriseret brug eller manglende 
påpasselighed. 

 Klubben, der låner jollen, står for alm. vedligehold i udlånsperioden og 
udbedrer evt. skader samt udskifter nødvendige dele ved slidtage inden 
overlevering til modtagne klub (den klub, der låner jollen efterfølgende). 

 Evt. reklamer påsat af LAD på jollen og dens tilbehør må ikke fjernes i 
udlånsperioden. 

 LAD udlåner jollen kvit og frit til sejlklubben. 
 Klubben må ikke udleje jollen til tredjemand således, at klubben skaber 

mulighed for indtjening på lånet af klubjollen. Det er dog tilladt at 
indkræve et minimalt beløb fra den/de sejlere, der benytter jollen i 
udlånsperioden, således at klubben kan få dækket sine 
vedligeholdelsesomkostninger. 

 Modtagne klub checker båden igennem for fejl og mangler samt 
fotodokumenterer bådens stand ved udlånsstart, således at evt. skader 
kan dokumenteres – fotodokumentationen fremsendes til LAD. 

 Afgivne klub og modtagne klub koordinerer selv overleveringen. 
 Klubjollen skal afleveres tilbage til LAD i samme stand, som den er 

modtaget. 
 Udlånsaftale underskrives i 2 eks. ved udlån, dokumenteres med billeder 

samt vedlægges bilag med regelsæt for udlån. 
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Udlånsaftale mellem 
 
 
Laser Association Denmark  herefter Udlejer 
v/ Michael Faubel 
michael.faubel@dupont.com 
Mobil: 51572245 
 
& 
 
Sejlklubben XXXX   herefter Lejer 
Adresse: XXXX 
Kontaktperson: XXXX 
Mobil: XXXX 
 
 
 
 
Det aftales hermed, at Lejer låner en LAD klubjolle (sejlnummer: XXXXXX) i 
perioden XX-XX 20XX til brug for nye lasersejlere i Lejers klub. 
 
Lejen af jollen sker i henhold til vedlagte Regelsæt for udlån af LAD klubjolle og 
jollens stand er dokumenteret af billeder taget ved overleveringen af jollen. 
Billederne vedlægges nærværende udlånsaftale. 
 
Lejer kontakter Udlejer 14 dage før lejeperiodens udløb m.h.p. at aftale tidspunkt 
og sted for aflevering af jollen. 
 
Nærværende kontrakt laves og underskrives i to eksemplarer, således at såvel 
Udlejer som Lejer hver får et underskrevet eksemplar. 
 
 
 
Dato: XXXX 
 
 
 
 
________________________________________ 
For LAD 
 
 
 
 
________________________________________ 
For Sejlklubben XXXX 
 

mailto:michael.faubel@dupont.com

