Utstyrsliste Båtlaget Braute

År:
Navn

Versjon 2009-1
Dato

Ført inn siste endring
Høvedsmannsrådet enig
Godkjent av styret

•
•
•

I ”Sjekken” inngår sjekk av at utstyret er i orden og fungerer og gjennomføring av kontrollene som skal utføres.
Leder av båtgruppa skal ha beskjed ved mangler i forhold til lista.
Tallene i parentes angir antall som skal være om bord når dette avviker fra en.
Kontroller som skal utføres og
kommentarer

1. NAVIGASJON
Sjøkart
Forklaring til sjømerker
Peilekompass (2)
Parallellforskyver, ca 30 cm
Passer
Blyanter + viskelær
Norsk los
Svensk og dansk los når aktuelt
Loggbok
Tidevannstabell
Kikkert
Lanterner (3)
Lampeolje til lanternene
Reserveglass til lanternene (6)
(kort, 39 x 130 mm)

Sjekket oppsett

Kan bestilles fra Nautisk forlag (Oslo),
www.nautisk.no. De sender i posten.
-

Sjekke at det er veke og lampeolje i lanternene.
Sjekke at lanternene virker.
Pusse lanternene

-

Reserveglassene må legges i en boks så de ikke
ødelegges

Ekstra veker til lanternene (2)
Trakt til påfyll av lanterner
Isolasjonsteip
Lommelykt med rødt lys
Lommelykter (3) + reservebatteri

B:10 linjer

Nattseiling
Ta ut batterier oppsett, sette i batterier utsett

2. SIKKERHET
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Sjekket at er i orden
utsett / før seiling

Ansvar kjøpe inn / reparere
o.l

Redningsvester (12)
Skal være redningsvester.
Anbefalt merke: Regatta
Håndbluss (4 i hver pose)

Sjekk stropper
Sjekk at vestene har refleks

Fallskjermbluss/raketter
(4 i hver pose)

Utstyret skal fordeles i to oransje
vanntette poser. Posene skal ha refleks
og flyteelement.

Røyk (1 i hver pose)
20 lysstaver
Stor lommelykt / lyskaster,
for eksempel Maglite (3D),
reservebatteri og reservepære
Livbøye med lys
(D- cell, 4 stk)
Tåkelur
Radarreflektor
Nødpeilesender
Redningsflåte

Syrefri vaselin (=hvit vaselin)
Elektrisk anlegg

VHF-radio
NB ! Antennen må være koblet til
VHF-en før man prøver å sende,
ellers kan senderen skades.
Batteri

Kanalplan for VHF

Utløpsdato skal sjekkes på
nødraketter, nødbluss og oransje røyk

Utløpsdato skal sjekkes
Sjekke at lyser
Ta ut batterier oppsett, sette i batterier utsett
Sjekke at lyser
Sjekk av refleks på livbøya
Ta ut batterier oppsett, sette i batterier utsett

Teste om batteri virker hvert utsett
Utløpsdato batteri sjekkes
Må sendes til kontroll hver vinter. Firma:
Grenland Flateservice AS, Erling Haug AS
Trondheim, Engelsviken slipp AS.
Kopi av sertifikat skal ligge i Brautepermen.
Originalt sertifikat skal være hos leder i båtlaget
Kontakter skal ikke være irret.
Det skal kontrolleres at batteriet lades før første
seiltur en sesong.
Følgende gjøres en gang før seiling:
Batteripolene børstes med stålbørste. Etter dette
smøres de inn med syrefri vaselin.
Smør KUN gjengene på pluggen hvor antenna
festes med syrefri vaselin (man må ikke få
vaselin inne i selve pluggen).
En med VHF- sertifikat kaller opp nærmeste
kystradio før første seiltur hver sesong

Må fullades før hver seilas og under seilas når
dette er mulig. Må etterlades under vinteren, ca
hver 3. måned. Oppbevares frostfritt.
Kontroll med voltmeter utsett- skal vise
minimum ca 12,5 V
Kontrollere om er oppdatert
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FM-radio og reservebatteri
Værmeldingstider
Vekkerklokke og reservebatteri
Brannslukningsapparater (2)
Det ene skal ligge i en vanntett pose
i jolla.
Førstehjelpsutstyr
Nødline med flyteelement
GPS i vanntett pose
Skjøteledning (25 m)
Voltmeter

Ta ut batteri oppsett, sette i batteri utsett
Ta ut batteri oppsett, sette i batteri utsett
Kontrollere hvert utsett at står på ”grønt”.
Sendes til kontroll hvert år
Innhold og holdbarhet på legemidler og sterilt
utstyr må kontrolleres hvert oppsett.
Innholdsfortegnelse i skrinet
Kontrollere at tauet er OK kveilet hvert utsett
Kontroller at virker

Legges i vanntett pose.
Legges i plastboks

3. BÅT
Antall årer tot: 8, dvs en ekstra per side.

Mye fortøyningstau
Småtau (tynt syntetisk tau)
Snøre (i kartkista)
Dregg med synketau
Reservedregg med kjetting
Reservesignat
4 plastbøtter
Sinkbøtte
Parafinlykt, messinglykt ruster ikke
Fendere (4-5)
Fiskesnøre
Presenninger (2)
Slitasjebeskyttelse fortøyningstau,
skinn + vannslanger 30 cm
Fenderplanke
Bergkiler (4)

Ekstraårene trenger ikke være skautet

Dobøtte: Merket med sølvteip

4. VERKTØY +
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REPARASJON
Øks
Sag
Hammer
Flatjern og stjerneskrujern
Naver
Handbor
Syl
Kniv + tapetkniv
Pusshøvel
Tang
Bryne
Spiker (65 - 75 - 95 mm)
Skruer, syrefaste og ikke syrefaste
Saum
Trebiter
Ren tjære
Ståltråd
Tjærehamp
Materiale til åreskauting
Lær
Tommestokk, plast
Hoggjern
Baufil inkl. to ekstra blad
Metallfiler, 2 stk (1 rund og 1 flat)
Hullbånd (patentb.) i kobber
Lim (2 typer)

Kniver slipes

Bjørk, eik, ask (1 x ca 8,5 x 50 – 60 cm)

Polyurethan (vannfast 1 komponent trelim
til fuktig treverk). Araldit (vannfast tokomponent epoxylim)

Kramper
Kauser
Batterilader
Sikringer 10 amp glass
Sikringer 5 amp plast
Drev
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5. SEGL
Seglmakerhansker, 3 hø- 2 venstre
Nåler
Seglgarn, tjæret og utjæret
Ren bivoks
Talg
Blanding av: sauetalg, bivoks, tjære
Seilduk, ca 1 kvadratmeter
Spleishorn
Pren
Klegarn
Merling
Klekølle
Seglmakerkrok
Merlespiker med sjakkelåpner
6. KJØKKEN
Vanndunker 25 liter (4)
Saftdunk 10 liter
Kjeler, kaffekanne, stekepanne
Sleiv, øse, ostehøvel, brødkniv
Boksåpner
Tallerker og kopper til 12
Bestikk til 12 (kniv-skje-gaffel)
2 skjærefjøler
Søppelposer, store og små
Fyrstikker i vanntett emballasje
Oppvaskbørste og oppvaskmiddel
Dopapir i egnet plastboks
Kokeapparat til matlaging
Gassflasker (2)
Skurebørster (3)
Kluter (gulv og benk)
Grillrist

Mest av størrelse 12 - 14

Kan og bruke kokosfett

Kontrollere at er nok gass hvert utsett

7. Ellers i kartkista
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Deksel
Godt sjømannskap (bok)
Cappelens bil og turistkart
Vær og vind (hefte)
Ferie- og fritidshavner
Symboler og forkortelser
Sangpermer (2)
Brautepermen
Vedlikeholdsbok
Brautebrosjyrer til utdeling
Radiodagbok
Norsk flagg
Seilerhåndboka
Turdagbok
Godt sjømannskap: trad. bruksbåter
Skrivesaker
Skriveblokk
Hengelåser (3)
Sølvteip
Nal til å tørke av kartglass
Boks med ”myggting”

Fjerne ? Usikkert om vi har den

Innh. ajourføres i forh. til innh. fortegnelsen i
Brautepermen. En del papirer må legges i hvert
år, se innholdsfortegnelsen

Fjerne pga utdraget står i Brautepermen?

Penner/blyanter/vannfaste tykke tusjer
Til løftingen, kartkista, reserve

Andre kontroller

Når

Følgende skal være meldt til Telenor Maritim Radio, Lisensavdelingen (www.maritimradio.no):
- Navn og tlf nr til kontaktpersoner på land og nettadressen til båtlaget
Kontakpersonene vil bli kontaktet/redningsfolkene vil søke informasjon på hjemmesiden. De ønsker følgende info:
• Antall ombord
• Omtrent reiserute, grov posisjon
• Type båt
At hjemmesiden er oppdatert, spesielt:
- Navn og tlf. nr personer i styret
- Navn og tlf. nr personer i høvedsmannsråd
- Ruta for sommerseilasen
- Gjeldende personforsikring

Før hver
seilsesong
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Før hver
seilsesong

Ansvar utføre

