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Hvad skal jeg vide, før jeg sejler? 

 
Booking : 
 
I hele sæsonen er båden reserveret til de respektive hold efter sejlplanen , vist på hjemmesiden, 
www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/j-70-projektet . 
 
Alle hold kommunikerer og laver aftaler på vores fælles FB-gruppe: J/70 i Aalborg Sejlklub. Vi 
opfordrer holdene til at melde ud, hvis de mangler en gast eller ikke benytter deres reservation. 
 
Bemanding : 
 
Der skal være 2 – 5 besætningsmedlemmer ombord. Sammen med bådsmanden vurderes det, om 
en (gerne flere) har sejlerfærdighederne til at være ansvarlig bådfører. 
 
Ansvar : 
 
Bådføreren har ansvaret for båden. Bådføreren har også ansvaret for, at der altid sejles forsvarligt 
og at der bliver taget behørigt hensyn til besætningens sikkerhed.  
 
Båden må ikke udsættes for unødig belastning og slid i hård vind. Fx må båden ikke ligge med 
blafrende sejl ( - det slider hårdt !).  
 
Undgå at sidde på - eller belaste søgelænderets agterbøjler unødigt. Bøjlens bagerste fæste i 
dækket er svagt, og mange J/70-både er repareret for at bevare styrken. 
 
Der er altid en selvrisiko på kr. 7.500 per båd. Det anbefales, at besætningen aftaler at hæfte 
solidarisk. Sejlkubben hæfter for selvrisikoen ved sejlerskolesejlads, hvor klubben har udpeget en 
bådfører .   
 
Sikkerhed : 
 
Alle skal bære redningsvest. Hvis enkelte i besætningen ikke ejer en vest, kan bådføreren kontakte 
bådsmanden. 
 
Sejl fornuftigt efter besætningens evner, hold jer sammen. Hav en (opladt !) mobil ombord. Hold 
øje med vejret på Aalborg Sejlklubs Vejrstation, https://www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/vejret-lige-
nu-ydermolen/.  
 
Under og efter sejlads : 
 
Under sejlads sættes toplugen i spænd i ruffet mellem skibsside og bænk i styrbord side ved 
nedgangen. Lodret luge fæstnes på samme måde. Alternativt kan lugerne efterlades på broen. 

  
Kontroller at der befinder sig flg. udstyr i båden:  

• en lang slæbeline,  
• 2 pagajer,  
• svamp,  
• spand. 
• Kost/svaber 
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Hvis gennakkeren er blevet våd under sejladsen, hænges den til tørre i maskinhallens særlige 
genakker-tørresnore (betjenes fra repos’en). Storsejlet rulles løst sammen og lægges  i ruffet. 
Båden fortøjres m. de afmålte forfortøjninger m. carabinhager. Agterfortøjningerne er tilpasset, så 
de skal lægges over kors til søgelænderets agterbøjler.  
 
Husk at sætte en fender på hver side ved vanterne. Båden spules let og skrubbes evt. ren. 
Tovværket ordnes pænt. 

 
D.V.S. Aflever båden, som du gerne selv vil modtage den.    Godt sømandsskab – du ved ! 
 
Skader og mangler : 
 
Eventuelle skader og mangler før og efter sejlads rapporteres snarest af bådføreren til 
bådsmanden. Send helst SMS eller mail til bådsmanden (se nedenfor) med foto og beskrivelse af 
problemet.   
 
Bådsmand: 
 
Thyge Steffensen, nielsthyge@outlook.com, mobil : 4044 8146. 
 
J/70 bådfører :  
 
 Bådføreren på hver tur bør kunne følgende : 

 
Sejle båden under alle vind- og bølgeforhold op til 10 sek/m og i øvrigt vurdere besætningens 
færdigheder i forhold til vind og strøm, så hverken mænd eller materiel skades ved sejlads. 

Sikre at besætningen bærer rednings- eller svømmevest på sejlturen. 
Kunne rigge båden til og af ( inkl. genakkeren ). 
Checke sjækler og splitter og sørge for at de er tapet inden afsejling. 
Melde til bådsmanden om fejl og mangler på båden umiddelbart efter sejlturen. 
 
Tilmeldinger og betaling J/70 
 
Du kan – som gæst - sejle gratis med et par gange, før du skal betale klubkontingent og J/70-
aktivitetsgebyret. Kontakt bådføreren eller bådsmanden derom.  
 
I sæson 2022 kan du aftale at sejle med et af sejlplanens hold – eller lave dit eget hold på et andet 
tidspunkt for en enkelt tur. Kontakt bådsmanden. 

  
Torsdagssejlads : Youngsters, d.v.s. unge, især jollesejlerne, der også vil prøve kølbåd. 
Onsdagskapsejlads: Ligaholdet, d.v.s. træning for ligaholdet og – aspiranterne til – med SL-
bådene. 
Mandagssejlads : kapsejladstræning  – ofte sammen med SL-bådene. 
Torsdagsejlads : Seniorsejlads (hverdage før kl.15 , derfor især pensionister).  
 

 
Priser for sæson 2022 : 

 
Du skal være aktivt medlem af Aalborg Sejlklub , og for at sejle J/70’er skal du betale et 
aktivitetsgebyr: Gebyret betales gennem sejlklubbens webshop. www.aalborg-
sejlklub.dk/wpas/varekategori/klubbaade/j70/  
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Standard: 2.000 kr. om året  
Unge under 23 år eller med aktivt studiekort: 1.000 kr. om året. 
Pensionister (kun sejlads hverdage før  kl.15:00): 1.000 kr. om året. 
 
Alle sejlere er på et hold, der navngives  efter hverdagen, der er reserveret til holdet. Den aktuelle 
ugeplan  ses på hjemmesiden på www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/j-70-projektet  Udenfor 
sejladserne i ugeplanen er båden ledig . 
 Skriv på facegruppen, ”J/70 i Aalborg Sejlklub”, hvis du har samlet en besætning til sejlads på 
ugeplanens ledige tider. 
 
Brug af J/70er til stævner . 
 
Hvis du har planer om at sejle i J/70’eren til kapsejladsstævner,  så kontakt  bådsmanden. 
Prisen for at leje en båd (inkl.trailer) til stævner er kr. 1.100 for besætninger m. mindst to over 23 
år, og kr. 600 for besætninger m. mindst 3 youngsters. Weekendsejlture i øvrigt er uden beregning. 
Husk trailerens totalvægt er 1.600 kg, så der kræves et særlig bil/kørekort. 
J/70eren kan max. være væk fra Aalborg Sejlklub i 4 weekender i løbet af sæsonen. 
 
Brug af J/70er til weekend-sejlads . 
 
Forudsat en godkendt bådfører deltager, kan J/70’eren lånes mod afgift i følgende tidsrum for 1000 
kr. af sejlklubbens medlemmer . Leje kan kun ske lørdag og søndag, (formiddag før kl. 12, 
eftermiddag kl. 12 til 16 og aften efter kl. 16) - og reservation kan tidligst ske mandag før 
weekenden. Dvs. J/70-abonnenter i høj grad har forrang. 
 

 
 J/70-afdelingsledelsen består af 
Thyge Steffensen (bådsmand), Jesper Schultz (AS-bestyrelsen) . 
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