Forår

s Klargøring
Gå sejlsæsonen i møde med en båd, der er efterset og klar til
endnu en sæson i vandet.
Udvendige skrog
Revnedannelser, kontrol ved:
 Køl/kølbolte
 Ror/rorbeslag
 Stævnrør
 Akselbukke
 Søventiler

 El-installation
 Varmeinstallation
 Koøjer/skylight, tætte
 Luftventiler, tætte
 Bundprop monteret

Motoren

 Dæksbeslag/skødeskinner

 Kilerem hel, opspænding

 Røstjern

 Kølevandsslanger, hele

 Mastefod/gennemføring

 Brændstofslanger, hele

 Skrog/dæk – gelcoatskader

 Spændebånd

Andre tilsyn:
 Zinkanoder
 Skrue fastspændt og sikret
 Rorbefæstigelsen i orden

 Motorophænget fastspændt
 Støddæmpergummi helt
 Sejldrev/gummimanchet, hel
 Aqua-drev/gummibælg, hel
 Olie- og oliefilterskift
 Gearolieskift

Indvendige skrog
Revnedannelser, kontrol ved:
 Søventiler
 Rorbrønd
 Stævnrør
 Kølbefæstigelser
 Røstjern
 Mastefod
Andre tilsyn:
 Slanger (afløb mm.)
 Spændebånd
 Gasinstallation, tæt

 Brændstoffilter skiftes
 Dyser (diesel) trykprøves
 Luftfilter skiftes/renses
 Stævnrørsfedt/stævnrør smøres
 Zinkanode udskiftes
 Ferskvandskøling efterfyldes
 Brændstoftank, tæt, renses
 Batteri, påfylde vand, oplades
 Aftapningshaner, smurt, lukket
 Søventiler, smurt, åbnet
 Kølevandsrotor monteret
 Koblingsflanger fastspændt
Fortsættes på næste side.
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Mast/Rig
 Mastekrave/spændebånd
 Mast/mastefod/masterør – generelt tæring/revner
 Mast/mastebeslag v. terminaler
 Sallingshorn/strut, v. terminaler/gennemføring
 Stag/vanter terminaler
 Rulleforstag, udhalerline
 Rulleforstag, skinner, wirer og terminaler
 Vantskruer
 Røstjern
 Lanterner, pærer OK, afprøvet
 Instrumenter, antenner monteret
 Vindex OK, monteret, sikret
 Fald, skøder, op/nedhal, rebeliner
 Alle splitter og bolte sikret/aftapet

Båden i vandet
Motoropstart:
 Påhængsmotor/beslag fastspændt
 Brændstofledninger, tætte
 Udstødsrør/slange, tæt
 Kølevandsslange, tæt
 Stævnrørsleje, tæt
 Olietryk
 Ladestyrke
 Kølevandstemperatur
 Kølevandets afgang
Generelt:
 Alle søventiler, tætte
 Påhængsmotor fastlåst til fartøjet
 Fortøjninger og indhalerliner OK
 Fendere OK
Sikkerhedsudstyr:

 Radio
 Kompas
 Tågehorn
 Nødraketter (tjek udløbsdato)
 Opmærksomhedssignaler (tjek udløbsdato)
 Håndlygte m. ekstra batterier
 Lanterner/ekstra pærer
 Ildslukker (tjek kontroldato)
 Ekstra tovværk
 Pøs/lænsepumpe
 Lækagestoppere
 Reservedele til riggen
(splitter og bolte i rette dimensioner, ekstra tape)
 Drivanker
 Reservedele til motor
 Sikringer
 Ekstra tændrør
 Nødvendigt håndværktøj
 Wiresaks/nedstryger
 Radarreflektor
 Bådshage
Før man sejler:
 Redningsvest pr. person
 Aktuelle søkort ajourført eller installeret og opdateret
 Navigationsudstyr, afprøves
 Lanterner
 Brændstofbeholdning
 Reservedunk fyldt op
 Søventiler åbne
 Kølevandsfilter renses
 Motoren får kølevand
 Motorinstrumenter fungerer
 Påhængsmotor sikret
 Lænsegrej fungerer
 Ror/ratsystem fungerer

 Redningsveste – efterset/trykprøvet

 Luger, koøjer og skylight lukket

 Livliner

 Riggen efterspændt

 Redningskrans
 Brandtæppe
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