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AVTAL – KSSS ANDELSSEGLING 

Mellan  

Kungliga Svenska Segelsällskapet (organisationsnummer 802002–9495), kallat ”KSSS” med adress Box 118, 
133 22 SALTSJÖBADEN, och  

______________________________, __________________ (namn, personnummer ÅÅMMDD-XXX) nedan 
kallat ”Andelsseglare” har denna dag träffats följande: 

KSSS lanserar 2018 ett nytt koncept ’KSSS Andelssegling’ för att erbjuda högklassig träning och tävlingssegling 
till en bred målgrupp. KSSS Andelssegling erbjuder dig kul och utmanande segling till en låg kostnad via 
abonnemangsform där Andelsseglaren får tillgång till KSSS fyra klubbägda J/70-båtar samt av KSSS organiserad 
träning i Saltsjöbaden.  

KSSS erbjuder två abonnemangsformer, personlig andel samt teamandel. I båda andelsuppläggen står KSSS för 
service och underhåll av båtarna, allt för att maximera andelsseglarnas möjlighet att fokusera på det viktiga – att 
komma ut på vattnet och segla.  

1. KSSS Andelssegling Teamandel 

1.1. Som del i KSSS andelssegling teamandel har andels-teamet möjlighet att utnyttja KSSS fyra 
andelsseglingsbåtar J/70.  

1.2. En teamandel består av fyra personer i ett lag. 

1.3. Laget företräds av Skepparen som signerat detta kontrakt, Skepparen samt övriga tre 
besättningsmedlemmar faller under begreppet Andelsseglare. Samtliga medlemmar i teamandelslaget 
specificeras i Bilaga 2.  

1.4. Samtliga medlemmar inom laget måste vara KSSS medlemmar.  

1.5. Teamandelseglare innebär att laget kan boka KSSS andelsbåtar för träning. Minst två personer inom 
laget måste vara ombord vid nyttjande av KSSS J/70.  

1.6. Teamandelsseglare har möjlighet att boka båtar för tävlingstillfällen till en extra kostnad, detta 
koordineras av den ansvariga kontaktpersonen för Andelssegling på KSSS, andelssegling@ksss.se. 

1.7. KSSS åtar sig att organisera träningar under säsong på torsdagar för teamandel bortsett från röda dagar. 
Detaljer finns i schema angivet separat.  

2. KSSS andelssegling Personlig andel 

2.1. Som del i KSSS andelssegling av Personlig andel har Andelsseglaren möjlighet att utnyttja KSSS fyra 
andelsseglingsbåtar J/70 som del av ett lag i samband med KSSS arrangerade träningar för personliga 
andelar, eller som inhoppare på ett teamandelslag vid deras tränings- och tävlingstillfällen.  
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2.2. För att teckna personlig andel krävs att du är KSSS medlem. Medlemskap tecknas på följande länk: 
http://shop.ksss.se/sv/articles/33/medlemskap.  

2.3. KSSS åtar sig att organisera tärningar under säsong på måndagar för personlig andel bortsett från röda 
dagar. Detaljer finns i schema angivet separat.  

3. Båtarnas skick 

3.1. KSSS åtar sig att tillhandahålla fyra fullt tävlingsutrustade J/70.  

3.2. KSSS åtar sig att snarast åtgärda rapporterade skador och problem.  

3.3. Som Andelsseglare åtar jag mig att,  

3.3.1. Sköta båtar och utrustning på ett korrekt sätt så att underhållsbehovet minimeras. 

3.3.2. Rapportera skador och problem på anvisat sätt till ansvarig för KSSS andelssegling. 

3.3.3. Vid skada där depositionen helt eller delvis förbrukas fylla på den innan vidare segling sker. 

3.3.4. Segla KSSS J/70 båtar i enlighet med klassregeln och rapportera om det finns avvikelser i 
utrustningen.  

3.3.5. Som teamandelsseglare åtar sig teamet att lyfta den båt laget använt efter träning på torsdag samt 
sjösätta bokad båt inför träning på söndag.  

4. Bokning av båtar - teamandel 

4.1. Som Andelsseglare i teamandel har jag möjlighet att boka två träningstillfällen åt gången via KSSS 
Google Kalender.  

4.2. KSSS förbehåller rätten att ha företräde till J/70-båtarna vad det gäller partner och sponsorsegling vid 
alla tidpunkter förutom torsdagskvällar från kl 18.00. 

5. Geografisk avgränsning 

5.1. Träning med KSSS J/70 är strikt begränsad till Baggensfjärden, Saltsjöbaden. Tillstånd att segla på 
andra vatten i samband med tävling avtalas med kontaktperson för Andelssegling KSSS, 
andelssegling@ksss.se.  

6. Person och egendomsskador 

6.1. Deltagande i KSSS andels-verksamhet sker på egen risk för samtliga Andelsseglare. KSSS tar ej ansvar 
för personskada som sker i samband med verksamheten. 

6.2. Fasta och rörliga kostnader för ersättning av skador eller förluster av KSSS ägda J/70 eller dess tillbehör 
som Andelsseglaren åtar sig regleras av Bilaga 1. 

6.2.1. Som teamandelsseglare är Andelsseglaren - Skepparen, som signerat detta avtal ytterst ansvarig att 
kompensera för eventuella skador.  

6.2.2. För personlig andel är samtliga Andelsseglare ombord vid en incident ansvariga för att kompensera 
för eventuella skador, skadebeloppet dras i lika delar från angiven deposition om inget annat anges 
från besättningsmedlemmarna till kontaktperson för Andelssegling KSSS, andellsegling@ksss.se. 
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7. Avtalslängd 

7.1. Avtalstiden gäller från datumet avtalet undertecknades fram till och med december det år avtalet 
tecknats, eventuell förlängning ersätts med ett nytt avtal.  

8. Uppsägning av avtal 

8.1. KSSS äger vidare rätt att säga upp avtalet i förtid om Andelsseglaren enligt KSSS bedömning strider 
mot de åtaganden, skyldigheter och regler som är uppsatta för KSSS andelssegling, mot KSSS 
varumärke eller för de idrottsliga värderingar KSSS står för. 

8.2. Vid uppsägning av avtalet i förtid har KSSS ingen skyldighet att betala tillbaka hela eller delar av den 
erhållna ersättningen.  

9. Ersättning 

9.1. Ersättningen för abonnemanget för KSSS Andelssegling Teamandel är 24 500 kr/år per team, utöver 
detta tillkommer en depositionsavgift på 7 000 kr/team. Betalning av andels-avgiften och deposition sker 
till KSSS BG: 160-2861, beloppet ska vara KSSS till handa senast tio dagar efter det att detta avtal 
signerats.   

9.2. Ersättningen för abonnemanget för KSSS Andelssegling personlig andel är 3 500 kr/år, utöver detta 
tillkommer en depositionsavgift på 3 000 kr/person. Betalning av andels-avgiften och deposition sker till 
KSSS BG: 160-2861, beloppet ska vara KSSS till handa senast tio dagar efter det att detta avtal 
signerats.   

9.3. Depositionsavgiften betalas tillbaka i samband med säsongsavslutning om inga skador eller förluster av 
tillbehör på båten har skett. Vid skador eller förluster dras motsvarande ersättningsvärde av från 
depositionsavgiften, dvs delar eller ingen depositionsavgift betalas tillbaka. Återbetalning av deposition 
sker senast 31 december 2018. 

 
Detta avtal avser Personlig andel / Teamandel och har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit sin del. 
 
Saltsjöbaden                                                           Stockholm                                 

Kungliga Svenska Segelsällskapet       Personlig andelsseglare / Skeppare teamandel 

 

    
Anders Bengtsson   Namnteckning 
Ansvarig träning   
 
  ________________________________ 
  Namnförtydligande  
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BILAGA 1 - KSSS ANDELSSEGLING  

Bilaga 1 till detta avtal utgör vägledande fasta och rörliga kostnader för ersättning av skador eller förluster av båt eller tillbehör 

som Andelsseglaren åtar sig. Denna prislista ska ses som ett exempel över ersättningskostnaderna vid skada och förlust, KSSS 

har rätten att ändra ersättningen under året och har bedömningsrätten för skadans eller förlustens storlek och omfattning.  

 

Skada Definition Vägledande kostnad 

Skrov  Mindre skada  Offert ca 1000kr 

 Mellanstor skara Offert ca 2500kr 

 Större skada Offert 

 Grundstötning Offert 

Segel Mindre reva <15cm 500kr 

 Reva >15cm 1000kr 

 Reva >40cm  2000kr 

 Lattor 400kr/st 

Peke Större skada Offert  

Skot Storskot 700kr 

 Fockskot  700kr 

 Genackerskot 1000kr 

Tillbehör Block & cleat 500kr / Offert 

 Windex 700kr 

 Winchhandtag 600kr 

 Båt ej i ordning 500kr 

 Fender 350kr 

 Hink, svamp, borste 300kr 
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BILAGA 2 - KSSS ANDELSSEGLING TEAMANDEL 

Namn och adressuppgifter till rorsman för teamandel samt namn, medlemsnummer och mail-adress till besättningsmedlemmar. 
Notera 4 angivna besättningsmedlemmar där minst två angivna medlemmar måste vara ombord nyttjande av KSSS j/70.  

Medlemsnummer 

Skepparens namn ___________________________   ______________ 

Adress  ___________________________ 

Postnummer  ___________________________ 

Postadress  ___________________________ 

Mobiltelefon  ___________________________ 

E-mail adress  ___________________________ 

 

Namn    Medlemsnummer  Mailadress 

Besättning 1: ____________________________  __________________   ________________________ 

Besättning 2: ____________________________  __________________   ________________________ 

Besättning 3: ____________________________  __________________   ________________________ 

 


