Transport av följebåt och vad man skall ha med sig
Allmänt
•
•

Till större tävlingar skall coachbåt transporteras.
Lagledare koordinerar transport och alla föräldrar i respektive grupp förväntas hjälpa till.

•
•

Nyckel till hänglås till kätting och trailer finns på respektive båts startnyckel
Nyckel till bensinförråd lånar du av materialansvarig eller lagledare för din träningsgrupp.

•

Det finns en särskild trailer per båt och detta står på trailern

Lasta
•

Ta bort ljusramp ( beror på vilken båttrailer du har).

•
•
•

När du kör ned kärra till vattnet kör ner så långt så att endast gummit på däcken är under
vatten.
Se till att motorn är i helt uppfällt läge.
Koppla winschband till båt.

•
•
•

Winscha upp på kärra mot stopp.
Lås med spännband i aktern. Finns i skrubben eller i båtens för.
Surra i fören med förtamp eller spännband.

•
•

Spänn inte spännband över ribbens pontoner /gummi.
Motorer med elektrisk tilt körs uppfällda och behöver ej surras. Det finns en transportspärr
på motorerna med elektrisk tilt. Tyvärr är konstruktionen på dessa dålig på Yamahamotorer
men den bör ändå användas!
Motorer med manuell uppfällning skall ej transporteras i uppfällt läge. Vit RIB kan fällas
helt. Surra med den fria ändan av spännbandet.

•

Att ta med
Innan du åker skall följande packas i båt:
•

RIB-nyckel

•

Pump, samt kolla att pontonerna är hårt pumpade

•

Fulltankad bensintank + en 10-liters reserv. EJ röd 20-litersdunk!!

•
•

Låskätting med lås, även bra att låsa båten i trailern under transport
Ankare med tamp, (går att använda till förtöjning)

•
•

Gul säkerhetspåse med första hjälpen-kit, silvertejp och kniv.
Öskar

•
•

RÖSS-flagga
VHF till tränaren

•

Verktygslåda, finns i skrubben, är svart och står optimisternas på den.

•
•

Strömmätare, finns i några RIBar och är två vatten flaskor ihopsatta med snöre
Eventuellt en vanlig liten boj som kan användas med ankarlinan (mäta ström)

Lasta av
Vid större tävlingar som Rikskval och JSM finns det ofta anvisningar på klubbens hemsida var
följebåtar kan sjösättas..
När du kommer till platsen följer du de anvisningar som finns eller frågar dig fram var man skall
sjösätta.
•
•

Ta bort ljusramp ( beror på vilken båttrailer du har)
Lossa spännbanden, lägg spännbanden i förluckan i båten

•
•

Fäll upp motor högsta uppfällda läget och lossa eventuell transportspärr
Backa ned till fälgen (så långt så att gummit på däcket är i vattnet)

•
•
•

Lossa winschlås och sjösätt.
Kör upp till lämpligt ställe och montera ljusramp.
Kör bort trailern och parkera på anvisad plats.

•

Lås trailer.

Innan återresa kolla att surrningarna är ok och kom ihåg att ta med
låskättingen hem!

