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VELKOMMEN OMBORD
Før sejlads
BOOKING
Husk at booke Arkitekten (H1) og Banditten (H2) før hver sejllads.
Der bookes på https://vedbaek-sejlklub.foreninglet.dk.
Der kan bookes 30 dage frem i tiden.

BETINGELSER FOR BRUG OG SKIPPERS ANSVAR
Skipper skal:
▪
▪

være medlem af Vedbæk Sejlklub
have duelighedsbevis

▪
▪

være fyldt 18 år (der er ingen aldersgrænser for at være gast)
have betalt licens for sommersæsonen

Skipper har ansvar for turen samt, efter sejlads, for at båden fortøjes forsvarligt og efterlades i ordentlig stand.

Sejl & rig
Før sejlads anbefales check af vant, vantskruer, for/agter stag, og andre essentielle dele for sikker sejlads.
Sejl opbevares under dæk forrest i båden.
Skøder og tovværk opbevares i hylder under dæk og i kistebænk. Se afsnit Hvad ligger hvor

Motor & benzin
BENZIN
Blyfri benzin (fra tankstation) blandet med motorolie.
Færdigblanding skal indeholde 2% olie: 100 ml olie skal tilsættes til en 5 liter benzindunk.
Der er 2 dunke benzin, målebæger, tragt og olie på båden.
Benzin dunke på båden er altid færdigblandet.
Når du tømmer en benzindunk, skal du fylde den og blande olie i som anført.
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MOTOR
Check at motor som minimum er halvt fyldt med
benzin
Sænk motor ved træk i pal på styrbord side

Kontrollér at motor er i frigear og at gashåndtag er på
middelgas

Åbn luftskrue på benzindæksel

Start motor: Træk chokeren helt ud og hiv én gang i
snoren/rekylstarteren
Tryk chokeren ind igen og hiv i snoren indtil motoren
starter
Sluk motoren ved tryk på den røde dødemands-knap
Hejs motor efter endt anvendelse

Batteri, navigationslys & log
BATTERI
Arkitektens batteri er i skuffen under trappen.
Batteriet leverer strøm til navigationslys og log.
Batteriet må ikke komme under 12 volt.
På batteriet er monteret et gult stik, som skal anvendes til tilslutning til lader.
Lader og kabeltromle anvendes til opladning af batteriet fra strøm stander på molen og kan være tilsluttet i
længere tid.
Lader og kabeltromle er til anvendelse af både Arkitekten og Banditten. De opbevares i Arkitekten, når de ikke
anvendes.
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NAVIGATIONSLYS & LOG
Panel for tænd og slut af navigationslys og log er i
styrbord side ved siden af trappen.
Navman log er i cockpit i styrbord side.
Der kan aflæses både hastighed (knob) samt batteri
spænding (volt).

Sikkerhedsudstyr
Rød faldskærmsraket 2 stk
Røde håndblus 3 stk
Mini tågehorn
Brandtæppe stor i pose
Brandslukker (formentlig udløbet, men brandtæppe
haves)
Nødhjælpskasse
Redningsveste
Redningskrans - hestesko

Ud af havnepladsen og ind igen
Brug motor til at komme ud af havnepladsen og ind igen, hvis du ikke er sikker på at gøre dette for sejl og/eller
der er hård vind.
Sæt fenders på før du sejler ind på havnepladsen.
Brug fanglinier monteret på begge sider af pladsen og pas på nabobåde og stævn af egen båd.
Flag og stang: Sættes/tages ned udenfor havnehullet (så bliver det ikke ødelagt ved fortøjningspæle).

Sejlads & trim
Trimguide for H-båds sejl, vedhæftet.

Afslutning af sejlads
Båden fortøjes forsvarligt og efterlades i ordentlig stand.
Dæk og cockpit vaskes om nødvendigt (skrubbe og bådshampoo i bagbord kistebænk).
Check for andre ting, som eventuelt skal ordnes, før du efterlader båden.
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Hvad ligger hvor
KISTEBÆNK STYRBORD
Benzin til motor færdigblandet med olie:
2 dunke à 5 liter
Blandings instruktion, målebæger, tragt

KISTEBÆNK BAGBORD
Fortøjninger
Fenders 4 stk & 1 ekstra
Pøs, skrubber (skrues på stang til bådshage)
Båd shampoo

KISTEBÆNK AGTER
Redningskrans - hestesko
Anker & ankerkæde

STYRBORD HYLDE
Sikkerhedsudstyr
Navigationsudstyr
Manualer
Bådshage

STYRBORD STIKKØJE
Kabeltromle

BAGBORD HYLDE
Skøder
Sejsinger
Flag og stang
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SKUFFE UNDER TRAPPE
Batteri og lader
Værktøj (inkl pumpe til fenders)
Reservedele

Vedligeholdelse, skader & reparationer
Vedligeholdelse af bådene styres af bådsmanden.
Ved eventuelle skader skal brugeren straks kontakte bådsmanden og aftale nærmere i forhold til udbedring af
skaden samt information til andre brugere.
Almindelig vedligeholdelse sker løbende.
Bådenes brugere opfordres til at aftale via Facebook (se nedenfor) hvem der tager sig af opgaven.
Omkostninger ved udbedring af skader, vedligeholdelse og reparationer afholdes af Vedbæk Sejlklub. Dette
sker efter aftale med bådsmanden og/eller sejlerskolechefen, som er økonomisk ansvarlig overfor Vedbæk
Sejlklub.

Hvordan kommunikerer vi med hinanden
Vi bruger Facebook gruppen Arkitekten & Banditten (Vedbæk Sejlklub).
Du opfordres til at søge om medlemsskab af denne gruppe.
Hvis du ikke er på Facebook, vil vi bestræbe os på at sende dig besked på mail.
Brug gruppen aktivt! For eksempel til erfaringsudveksling, forslag til forbedringer, besked om skader og
almindelig vedligeholdelse (også den du selv varetager).
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MANUALER MED VIDERE
Trimguide for H-båd
Trimguide for H-båds sejl

Manual for motor
Manual Tohatsu motor & parts Tohatsu motor

Batteri & oplader
Manualer vedhæftet

Navman log
Manual vedhæftet

Kompas
Manual vedhæftet

Forsikring
Vedhæftet
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