
 

 

Allmän information och regelverk för Kurs i Medelhavssegling Turkiet 2014 

Kursledare, Ordinarie Skeppare och Vice Skeppare 

Michael Schweizer, Stefan Helsing och Claes Wessberg är ordinarie Skeppare 
ombord: Ansvarar för seglingen, vaktschemat, säkerheten och planerar - tillsammans 
med för dagen ansvarigt skepparpar - en lämplig rutt för dagen beroende på väder och 
vind. Under hela tiden som du som deltagare är ombord har ordinarie Skeppare hela det 
övergripande ansvaret. 

Carin Schweizer, Anita Helsing och Britta Wessberg är ordinarie Vice skeppare 
ombord: Hjälper till ombord, ger förslag om matinköp och hjälper – om det behövs – till 
med arbetet på fördäck. 

• Vid inställning av hela eller delar av seglingsperioden på grund av orsaker som vi 
som Skeppare och Vice Skeppare inte kunnat råda över såsom väderförhållanden, 
fartygets sjöovärdighet eller skada, lokala myndigheters tvång eller dröjsmål, eller 
annan ofrivillig och oförutsedd händelse utanför vår kontroll återbetalas ingenting 
av kursavgiften och/eller resekostnaden.  
 

• Alla deltagare deltar i kursen på egen risk och ansvar. Om en eller flera deltagare 
ombord orsakar missämja, osämja, uppträder störande, är en säkerhetsrisk, inte 
följer det uppgjorda vaktschemat och/eller går emot Skepparens direkta 
beslut/order, av försumlighet eller med uppsåt, har Skepparen rätt att utfärda en 
varning och om den inte följs med vetorätt omedelbart avhysa deltagare eller 
deltagarna från båten och kursen. Deltagaren/deltagarna ska då omedelbart 
lämna båten. Befinner båten sig till havs lämnar deltagaren/deltagarna båten i 
första hamn som anlöps. 
 

• Skepparen, Vice Skepparen eller SXK-M ansvarar inte för oförutsedda kostnader 
såsom flygbiljett, transfer och/eller hotell eller dylikt som uppstår om resan 
avbryts av de skäl som nämns i punkterna ovan. 
 

• Båten är helförsäkrad men alla ombord har ett solidariskt ansvar motsvarande 
försäkringens självrisk/deposition. I dagsläget är självrisken/depositionen 
preliminärt 2 000 euro – vilken SXK-M går i god för - och i den mån 
självrisken/depositionen, eller del därav, tas i anspråk för skada eller förlust under 
perioden åtar sig alla ombord att solidariskt täcka det i anspråktagna beloppet. 
 

• Om deltagare mot given instruktion från Skepparen och/eller Vice Skepparen 
orsakar skada eller förlust under perioden, av försumlighet eller med uppsåt, 
svarar deltagaren för hela kostnaden och/eller självrisken för förlusten/båten. 
 



• Båtens försäkring gäller för skada på båten inklusive utrustning samt ansvar 
gentemot tredje person, dock ej för deltagarnas personliga skador och 
tillhörigheter. Det åligger därför varje deltagare att se över sitt reseskydd, 
antingen via hemförsäkringen eller på annat sätt, och eventuellt, inför resan, 
teckna en separat rese- och/eller olycksfallsförsäkring. 
 

• Seglingsplanerna är preliminära och kan ändras beroende på väder och 
vindförhållanden. Seglingen sker hela tiden på naturens egna villkor och vid tufft 
väder kan det vara påfrestande att segla. Vi som Skeppare och Vice Skeppare tar 
hela tiden hänsyn till hur deltagarna/besättningen mår och sätter alltid säkerheten 
främst. Detta kan innebära att planerad rutt ändras på grund av ogynnsamma 
väderleksförhållanden eller utifrån säkerhetsaspekter. 
 

• För att segla som deltagare på kursen behöver/måste du ha erfarenhet av segling 
och/eller nautisk kompetens.  
 

• Alla ombord - även ordinarie Skeppare och Vice Skeppare - lägger pengar i en 
gemensam skeppskassa. Från denna skeppskassa betalar deltagarna frukost, 
lunch och eventuell middag ombord (exklusive eventuellt flaskvatten, öl, vin och 
sprit) för alla samt alla båtens gemensamma utgifter under perioden. Om 
middagen intages på restaurang betalar var och en för sig – således även 
ordinarie Skeppare och Vice Skeppare. 

• Toalettpapper får ej slängas/spolas ner i toalettskålen utan ska slängas i där 
avsedd avfallshink.  
 

• Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter ankomsten till resmålet. 
 

• Visum för Turkiet behövs ej för svensk medborgare om du stannar mindre än 90 
dagar. 
 

• Incheckning på båten - lördagen den 20/9 från klockan 17.00.  
 

• Utcheckning från båten - lördagen den 4/10 senast klockan 09.00. 
 

• I och med att du som deltagare betalar/betalat in kursavgiften har du läst, 
förstått och accepterat ovanstående information och regelverk. 
 
 

                                           

Januari 2014 

Carin och Michael Schweizer / Anita och Stefan Helsing  / Britta och Claes Wessberg 

Instruktörer Kurs i Medelhavssegling 

 

Med reservation för eventuella tryck-, sak- och/eller faktafel 

Rätt till ändringar förbehålls  


