Kære Låner af Ran
I dette brev finder du en række praktiske oplysninger til brug før, under og efter jeres sejlads. Sammen
med brevet får du også en bemandingsliste, en statusrapport og en udstyrsliste.
Inden I tager hjemmefra skal I huske:




Udfyld bemandingslisten og send den til udlejeren: dorte@frie-fugle.dk
Print udstyrslisten og statusrapport og tag dem med på turen.
Medbring viskestykker og klude til rengøring.

Når I påmønstrer:










Lås op. Nøglen ligger i et af handskerummene. Gem hængelåsene i skipperskabet.
Kontroller skibet, fortøjninger og fendere for synlige skader.
Slå strøm til på ”hovednøglerne” i kistebænken i cockpit.
Optæl udstyr og inventar ifølge udstyrslisten. Noter på det eksemplar der ligger i båden fra
sidste låner.
Aflæs motortimer og lænsepumpetimer.
Kontroller i øvrigt:
o Dieselbeholdning
o Oliestand på motor
o Søvandsfilteret
o Vandadskillelsesfiltre
o Drivremme
o Kølevandstand (fersk vand)
o Vandbeholdning fyldt op
o Evt. dieselbeholdning til oliefyret
o Reservegasflasken fyldt op
o Reservebeholdere fyldt op (diesel, petroleum, motorolie – findes i kistebænken i
cockpit)
Tænd køleskabet
Tænd WHF radio

Mens I er af sted:




Hvis I køber gas eller diesel så husk at få en kvittering. Den indsendes sammen med de øvrige
papirer efter sejladsen så I kan få jeres udgifter refunderet.
Hvis I hælder olie eller vand på motoren bedes I notere det i logbogen.
Skulle I være ude for havari eller fejl der kræver reparation akut, skal I straks henvende jer til
Rederiet.

Når I afmønstrer:



Fjern proviant fra stuverum.
Fjern alt affald.























Rejs hynderne på højkant.
Gør skibet rent, herunder:
o Gasapparater og resten af pantryet afvaskes
o Køkkengrej vaskes og stilles på plads
o Køleskabet rengøres og slukkes. Lad døren stå åben.
o Skyl rent vand igennem toilettet 3-5 gange for at tømme pumpen og hindre lugtgener.
o Dørk vaskes. Sørg også for der er rimeligt rent under dørken. Fjern papir og andet affald
så det ikke stopper lænsepumpen.
o Rengør dæk og cockpit.
Optælling af udstyr og inventar ifølge lister som lægges på kortbordet til næste låner.
Aflæs motortimer og lænsepumpetimer.
Kontroller skibet (skrog mm.) Evt. skader noteres i statusrapporten.
Luk for gas på gasflasken.
Sørg for at reservegasflasken er fyldt.
Påfyld vand.
Sørg for der er en rimelig mængde diesel til næste låner.
Stop oliefyret hvis I har brugt det.
Læns skibet.
Fjern kastline og læg den i skipperskabet.
Fjern flaget og læg det i skipperskabet.
Fjern motornøglen og hæng den i skipperskabet.
Afbryd el på ”strømpanel” i kahytten ved kortbord.
Fjern ”hovednøglerne” for el i kistebænken i cockpit.
Tjek at sejl er ordentlig surret og bompresenninger er på.
Tjek at fortøjninger og fendere er i orden.
Noter motortimer og lænsepumpetimer i logbogen og noter evt. fejl og mangler der kan være til
nytte for den næste låner.
Lås overalt.

INDSEND STRAKS STATUSRAPPORT TIL KASSEREREN. Hvis I ikke får sendt statusrapporten ind bliver i
trukket for 10 motortimer.
God tur, og pas godt på det gode skib.
”Rederiet”
Kasserer
Kenneth Petersen
Tranebanken 32
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ran@radulf.dk
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