Brukerinstruks for LBK’s båter

Vedtatt på styremøte i klubben 24.september 2019.

LBK eier åpne båter for å kunne assistere brettseilere på sjøen. Våre båter er plassert på
stranden og i en bøye ytterst i Gjørmebukta.
Årlig vedlikehold utføres av klubbens seniorer, som er utpekt fra styret, og med hjelp fra
autorisert motorforhandler.
Daglig vedlikehold av båtene utføres av de som bruker båtene, trenere med hjelp fra
hovedtrener, og seniorer i klubben.
Sjekkliste ved bruk av båtene må etterfølges av alle brukere, og LBK styret pålegger alle
brukere å gjennomgå internt kurs for å bli «autorisert LBK-bruker» av båtene. Dette må
hovedtrener organisere for sine instruktører.

Sjekkliste for bruk av båtene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Loggbok skal føres daglig for den båt som benyttes, husk å hente riktig nøkkel.
Bensinkanne må være oppfylt før bruk og det sjekkes at åre/paddel åre er i båten
Avtal alltid med hovedtrener hvor du skal være på sjøen eller rundt regattabanen.
Radio/mob.tlf. for kommunikasjon skal være med i båten.
Flytevest skal alltid være på de som kjører og er i båt.
Før start av motor, skal båten ut på så dypt vann at propell kan senkes uten å gå i
bunnen. Motor skal aldri startes med propell over vann!!!
7. Når motor er startet, skal fører av båten sjekke at kjølevann kommer ut av motor i
tilstrekkelig grad. Er dette ikke ok, skal motor stoppes og hovedtrener kontaktes.
8. Midlertidig fortøyning på stranden krever at båten trekkes opp og bindes fast.
Brukere av båten må sjekke at tidevannet ikke stiger slik at båten «flyter» ut.
9. Etter bruk skal båten spyles, renses for eventuell søppel og legges på plass, låses.
10. Feil og eller mangler på båten skal meldes til hovedtrener og rapporteres i
loggboken.

Dette er 10 enkle «regler» for bruk av LBK båter som alle må ta seg tid til å følge!

God «båt dag» !!

