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Kölbåtar 
 
Båtar kan efter godkännande av Kölbåtsfunktionen ställas upp på StSS plan och  
sjösättas, alternativt erhålla båtplats i hamnen. 
 
Aktuella båtar skall vara aktiva kappseglingsbåtar och ägd av klubbmedlem.  
Båtarna skall även segla för klubben på tävlingar. 
 
Avtal för båtplats på land eller i sjön tecknas för ett år i taget.  
Kölista för båtplats hanteras av Kölbåtsfunktionen. 
 
För att hantera kranen skall förare ha genomgått utbildning och finnas på listan för 
”Godkända kranförare”. 
 
Aktuella båtar: Max. 2 ton. Djupgående: max. 1,6 m. 
(ex: H-båt, Soling, 606, Starbåt, 707, CB66, C55, och Melges 24.) 
 

Båtplats på land 
 
Ett antal båtar kan förvaras på särskild anvisad plats på land. Pris för helår är 2,000:- 
Användning av kran ingår. 
 

Båtplats vid brygga 
 
Ett antal båtar erhåller båtplats i södra delen av hamnen med akterförtöjning i boj förankrad 
i P-ring. Pris för helår är 2,000:- Kran för sjösättning ingår. StSS står för boj, P-ring och 
pollare i bryggan. 
 
Båtplatsavgift betalas i samband med anmälan till poängkappsegling. 
 

Jollar 
 
Aktiva jolleseglare som är medlemmar i StSS kan ha sina båtar uppställda på anvisade 
platser vid StSS båthamn och gräsplan. 
 
Privata båtar får ej placeras utan speciellt tillstånd i sjöbodar eller verkstad. 
 
Segel, mast och bom kan placeras i speciella ställ i sjöbodar. 
 
Båtplatsen ingår i träningsavgiften för jolleseglare. 
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Övrigt 
 
Sjösättning/upptagning av kölbåtar skall undvikas i samband med jolleseglingar 
tisdagar/torsdagar 18.00–18.30 och 20.00–20.30. 
 
Jolleseglarna får inte placera båtvagnar vid berget mellan rampen och kranen eller på 
kranbryggan. 
 
StSS tar inget ansvar för ev. skadegörelse eller andra skador som uppstår på båtarna på 
land eller i sjön. 
 
I samband med tävlingar kan speciella krav ställas på placeringen av båtar och 
segelutrustning i sjöbodar, på land och i hamnen. 
 
Alla uppställda båtar och båtar i hamnen skall vara ansvarsförsäkrade. 
 


