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Prislista & Regler för uthyrning av klubbens båtar 
 
StSS har en ambition att med stort engagemang skapa förutsättning för all segling på 
flera nivåer och att utveckla klubbens seglare. Därför finns det möjlighet för dig som 
medlem att hyra klubbens båtar till förmånliga priser. 
 

 
Medlemmar 
 
C55 - Halvdag 200 kr - Heldag 400kr 
 
Tvåkrona - Halvdag 150 kr - Heldag 300 kr 
 
Optimist  - Halvdag   50 kr - Heldag   100 kr 
 
Följebåt: Avgiftsfritt då den nyttjas i verksamheten, exempelvis i samband med 

tävlingar. Självklart står man för bränslekostnad och återlämnar båt 
tankad.  
Följebåtar hyrs ej ut för privat ändamål. 

 
Aktiva jolle och kölbåtsseglare får hyra samtliga båtar utan kostnad för egen träning.  
Till aktiva seglare räknas de som är deltagare på jolleträningar eller kölbåts 
torsdagssgelingar. 
 

Icke medlemmar 
 
C55 - Halvdag 800 kr - Heldag 1400 kr 
 
Tvåkrona - Halvdag 750 kr - Heldag 1200 kr 
 
Optimist  - Halvdag   100 kr - Heldag   200 kr 
 
Följebåt - Halvdag 600 kr* - Heldag 1000 kr* 
 
Instruktör / Ledare  200 kr per påbörjad timma. 
 
Rundningsmärken utan kostnad 
 
 

 
Ni får gärna segla med våra båtar, MEN respektera följande regler: 
 

 Båtar får ej användas utan lov 
 

 Tala med kansliet och boka tid 
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 Hyran av båten betalas i samband av att den hyrs ut 
 

 Uthyrning endast om det finns möjlighet att besiktiga och lämna ut båten 
 

 Du som hyr ansvarar för båten samt segel och roder. 
 

 Du ansvarar även för att utrustningen läggs tillbaka på rätt plats 
 

 Besiktning av båten efter användandet utförs av låntagaren 
 

 Meddela kansliet om eventuella skador 
 

 Se till att anläggningen lämnas låst och i gott skick 
 
Kom ihåg: 
Att det är DU som är ansvarig för båten du hyrt 
 
Priserna är de samma för StSS som SSS Arr. Moms (25%) tillkommer för SSS Arr. 
 
                                      
*) Båtarna återlämnas tankade 

 


