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EN
HISTORISK
FIN SOMMER
ER BAK OSS MEN DET
KOMMER
NOK FLERE!
Noen trodde sommeren i
år ikke ville melde seg
skikkelig, fordi våren var
såpass bra! Enda noen
trodde omtrent det
samme, fordi også forsommeren var så flott…
«For en flott helg – men
det var vel sommeren i
år» er en ikke ukjent
ytring etter en flott helg
en vanlig forsommer!
Halvveis ut i juli i år
trodde stadig færre at det
var «noe igjen» av nydelig
varmt sommervær vær,
men foruten noe regn i
august – høyt verdsatt av
gressplener og annet
grønt – har det fortsatt og
fortsatt! Også september
har vært rekordvarmt i
2014!
I år var det virkelig
optimistene som fikk
«rett» – og litt til! Og heldige var vi som har båt i
slikt vær!
Er vi egentlig ganske
pessimistiske av oss? Eller
bare jevnt over realis-

tiske? Været er det dog lite
vi får gjort noe med fra
sommer til sommer, men
jeg er av den litt optimistiske sorten og tror vi går
mange fine somre i møte
– om enn generelt ikke
fullt så flotte som denne i
2014 da!
Siste tirsdag i september avviklet LBF og LBA
igjen i fellesskap det sedvanlige høstmøtet, og da
er det det å se på foreningens og andelslagets
status som ligger i kveldens natur. Vi kan vel slå
fast at uten en og annen
optimist i fellesskapet
vårt så ville noen valg
ikke bli tatt, livet ville
blitt «litt mindre fargerikt», og noe av det som
var på kveldens agenda
ville ikke vært tema!
Denne gangen kunne
ikke vår trofaste redaktør
Jan være tilstede, så
undertegnede skal gjengi
et slags komprimert
referat her.

Litt generelt fra
høstmøtet
Jeg hadde gleden av å
ønske alle ca. 90 oppmøtte velkommen, og vi
startet med å rette en
«gammel utelatelse»,
nemlig noe om fullmakt i
LBF’s vedtekter. Kort fortalt er det nå vedtatt at en
kan stille med inntil 1
fullmakt, og den som stiller for å stemme på et
LBF-møte trenger ikke
være den som formelt er
medlem – det kan f.eks.
være et familiemedlem
eller en annen en velger å
gi fullmakt. En kan bortvises dersom en har en
utestående forpliktelse
mer enn 3 måneder gammel. (Det er forresten
noen få medlemmer som

enda ikke har betalt sine
kr.230 i årskontingent for
2014…)
Deretter gikk vi i gang
med et relativt vanlig
høstmøte, der agenda
inkluderte at det ble gitt
oppdateringer og litt diskusjoner omkring mye av
«modnet arbeid» som har
foregått og foregår i LBF
og LBA.
Jeg nevner her at for
LBF og LBA er økonomien sunn, besparelser
på elektronisk kommunikasjon har gitt LBF forventet uttelling etter første hele året med LeangNytt kun elektronisk,
intet til porto ved
møteinnkallinger, osv.
LBFs regnskapsdetaljer
kommer på vanlig årsmøte i november og for
LBA i mars. Det ble fremhevet at LBA har hatt en
uventet kostnad på ca. en
kvart million kroner p.g.a
stormværet sist vinter,
som medfører at tiltak
innføres i påvente av mer
«ekstremvær». Tiltak mot
skader er bl.a å sette ut
flere moringer på anleggets flytebrygger, og for
seilbåter er det blitt forbud mot lette krybber av
ILAS typen – kun de
tyngre i stål er trygge nok.
Etter at Jostein (Torp) og
Stein (Hessen) hadde tilført møtet diverse nyttig
informasjon, bl.a om
etterlyst arbeid med parkeringskontroll, kunne
jeg ønske Morten
(Erichsen) velkommen
med en oppdatert status
omkring klubbhuset.

Litt om klubbhuset
Her var enda mer fin
informasjon i form av en
lysbilde-presentasjon, og
prosessen skrider frem-

over. Kostnadskutt ved gode
finansielle initiativ har hittil faktisk vært større enn tilleggskostnader med bl.a. litt bredere og flere
dører ønsket av spesielt LBF-styret,
så byggekomitéen er om mulig
enda mer optimistisk omkring det
å levere bygget innenfor det
stramt oppsatte budsjettet. Mens
prosjektets styregruppe er styret i
andelslaget, er «ekstern» ingeniør
valgt som prosjektleder og ansettes formelt av LBF for å understreke samarbeidet som ligger bak
byggets realisering, og i disse
dager skal entreprenør velges av
bygge-komitéen. Bygget settes i
gang i høst med ambisjon om å ta
det i bruk tidlig neste sommer.
Dette er m.a.o fremarbeidet av
mange gode krefter, og utover vinteren skal det arbeides videre med
innhold og aktiviteter som vil tilbys.
Optimistene blir holdt litt i øreflippen av pessimistene, men
balansen som oppnås blir sannsynligvis svært bra for svært
mange. Mer utførlig info om alt
dette vil komme i fullt monn på
kommende vårmøte, før neste
sesong for alvor tar til.

Litt om forsikring
Etter klubbhuset fikk vi en god
informativ og til tider artig innføring i forsikringsregler som gjelder
på sjøen! Sannelig er det komplisert, i.f.t hva som gjelder for f.eks
biler på land…
Det ble gitt en rekke gode
eksempler på ganske vanlige situasjoner, der ulike forhold en ikke
tenker på kan være avgjørende for
en båteiers ansvarssituasjon og
økonomiske risiko – eller ikke.
Christian Lien kom til oss fra
Norske Sjø AS/Fender Marine
Bergen for å informere oss, og i
bunn og grunn anbefaltes «kasko»
for de aller fleste – og uten å
kunne gå god for alt som ble sagt,
nevner jeg at de mener at de pga.
sin svært nære tilknytning til «ideelt driftede» KNBF er spesielt viktige i Norge når det gjelder å holde

prisen på båtforsikring nede for
«sånne som oss».
Det er litt som med oss i vår
LBF-LBA virksomhet – alt vi driver
med er i prinsippet til selvkost, og
gjennom vår størrelse holder vi
dermed de kommersielle kreftene
litt i øreflippen – i indre Oslofjord
i alle fall! Da seier noen, hvor blir
det av truck til selvkost?
Utredningsarbeidet er ikke glemt,
faktisk finnes det nå mer «kjøtt på
beinet» enn ved forrige høstmøte
– men saken har måttet vike noe
inntil videre, holdt opp mot andre
aktiviteter.

Litt om Oslofjord Museet –
og dato for møter!
På neste vanlige informasjons- og
dialogmøte våren 2015, skal vi
også forsøke å få booket Oslofjord
Museet ved Vollen, og etter avtale
med daglig leder der, Tron
(Wigeland Nilsen – som er blitt
medlem i LBF) vil vi da få anledning til å se rundt museets
utstrakte maritime innhold ifbm.
det ordinære vårmøtet. Det hele er
selvfølgelig litt avhengig av dato –
og det med dato er ikke så lett som
noen tror! Det var en kort stund
tema 30.09 fra en i salen, men en
må huske på at det skal være
materiell klargjort «gratis» av noen
fra ikke mindre enn 2 styrer nå
(inntil i fjor var det kun LBF-styret
som formelt presenterte info på
allmøter), det skal passe ikke
minst for de som skal presentere
som faktisk selv også er der «gratis» på sin egen fritid, inklusiv
vedkommende med tema (som
både klubbhus og forsikring
denne gangen) og det skal være
ledig lokale uten at det «koster
skjorta». Et lite puslespill hver
gang, og 90 engasjerte fremmøtte
også denne tirsdagen i høstferien
var høyst respektabelt. Takk til
alle! Engasjementet er «alfa og
omega» for vår egen virksomhets
fremdrift! Fra sommeren 2015 blir
den ene faktoren hakket enklere
da planen er at alle eller i alle fall
de aller fleste vanlige møtene vil

foregå i eget klubbhus – foruten
alt det andre vi da også skal kunne
tilby med denne infrastrukturen
på plass!

Til slutt
Denne gangen vil jeg nevne at et
par av de mest trofaste men nå litt
slitne på LBF-styret vil gi stafettpinnen videre til nye krefter. Ergo,
om du selv er en ressurs i så måte,
og villig til å ofre noe av din fritid
for å jobbe med foreningens «ve
og vel», eller kjenner en å anbefale, så ta kontakt med valgkomitéen! (Eller med meg eller admin
for å få tlf-nr ditt!)
Vi trenger f.eks. en som er litt
over gjennomsnittlig dyktig med
regnskap og økonomi, og vi
trenger web-kompetanse for å få
strammet opp medlemmenes
websider et par hakk! Vi leier inn
kompetanse dersom det trengs,
men «styring» må vi uansett ha. Vi
har godt samhold og hyggelige
konstruktive og produktive møter
i LBF-styret (selv om alt selvfølgelig «tar tid») så ingenting faller på
en enkeltpersons skuldre uansett
– og vi finner frem til gode samarbeidsformer med både administrasjonen og styret i vårt eget
andelslag slik at vi alle jobber
mest mulig i sammenfallende retning og får det beste ut av alt
arbeidet som nedlegges av så
mange i all vår virksomhet. Det er
en og annen sosial vinkling som
jevner ut byrdene og vi opplever
derfor at dette dermed også «gir»
styremedlemmene omtrent like
mye som arbeidet krever – og det
er også viktig! ;-)
Da sier jeg for denne gang bare
fortsatt god høst til alle våre ca.
2400 medlemmer i LBF – og vel
møtt til ordinært årsmøte med litt
regnskap, og valg av til dels nye
styremedlemmer for LBF i
november.
Mvh

riggområde.
Vi fordelte
plassene etter
ansiennitetsprinsippet. Det
diskuteres hvorvidt dette skal
gjelde neste år
eller om det skal
være en viss
rotasjon slik at
flere får anledning til å
komme opp.
Dette spørsmål
blir sikkert gjenstand for diskusjon
og blir kanskje en sak for årsmøtet.
Det har også vært vanskelig å
sette grensen for hvor store båter
som skal stå på Tangen. Vi satt
grensen på 8,5m. Båter under 8,5m
måtte til Bukta. Fordelingen
baserte seg altså på båtlengde og
ansiennitet. To kriterier.
Videre har vi innskjerpet kravet
til krybber for seilbåter som ønsker
å ha masten montert. Vi krever
faste stålkrybber og ikke Ilas-krybber når masten skal være montert.

NYTT FRA
ADMINISTRASJONEN
Avslutning av sommerhavnen
Sommerhavnen avsluttes 15. oktober og havnen bærer preg av nettopp dette. Dette skaper en annen
form for båtaktivitet som er sosial
og kontaktskapende. Nå kan du
også høste gode erfaringer fra
andre båteiere.
De siste ukene før sommerhavnen avsluttes er preget litt av «stolleken» hvor mange venter på å få
komme i vinterhavnen før sommerhavnen er slutt.
I praksis betyr dette at mange må
plassere båten på mellomlagring
før den endelige havnen er tilgjengelig. Dette gjelder spesielt for de
som kommer utenfra som ikke har
hatt sommerhavn her. Det gjelder
også for de som venter på en plass
som skal bygges om.
Båter som har slik mellomplassering må legge en lett synlig lapp
med navn og telefonnummer i
båten.
For de båtene som kommer fra
andre sommerhavner, får nøkkelkort ved å henvende seg til kontoret.

Vinteropplag
Vi har hatt stort påtrykk fra båteiere
som ønsker å lagre båten på land.
Dette har resultert i at det i år kun
er andelseiere som har fått tildelt
plass på land. Vi har sågar måtte
avvise flere andelseiere. Dette kommer av at vi har relativt lite disponibelt opplagsområde og at byggingen av klubbhuset krever ekstra

Tips til vinterlagringen
Vedrørende plastkanner til vinterpresenningen. Etter hver vinterstorm flyter plastkanner rundt i
havnebassenget til stor irritasjon
fra omgivelsene. Knytt derfor et tau
mellom kannene slik at de fanges
opp om en skulle slite seg løs.

Bobleplasser
Nå bobles alle bryggene på nordsiden av Tangen, dvs P, Q, R, S og på
innsiden av T.
Vi etablerer en stablebrygge på
utsiden av P. Avstanden til Q-bryggen er stor og det betyr at det blir
lettere å komme i gang tidlig på
våren for de som ønsker det.
Vi vil forsterke med ekstra
moringer på boblebryggene på
Tangen
Faktura for vinterhavn/bobleplasser blir lagt ut på «Min side» og
blir således ikke sendt ut pr. post.
Når fakturaen er betalt og eventu-

Her er en liste over hva du
bør ha med av reservedeler
og verktøy i båten neste sesong

elle andre fakturaer som står ubetalt er oppgjort, sendes vinternøkkel i posten.

Merking av båter i opplag
Alle båter i vinteropplag og boblehavn skal merkes med båtmerke
som sendes ut sammen med vinternøkler. Dette er viktig om det
skulle skje noe med båten.

Forvaltning av Bukta
og Tangen
Vi har fokusert på forskjønning av
grøntområdene både på Tangen og
i Bukta. Det er viktig at vi finner en
standard slik at vi fremstår som et
hyggelig rekreasjonsområde for
båteiere og besøkende, og ikke
minst for de som bor nær oss.

Septikmottak
Vi vil få dette på stell til neste
sesong. Det har hersket litt tvil om
hvem som har ansvaret, kommunen eller oss.

Sykkelstativ på Tangen
Vi har plassert et sykkelstativ nær
søppelkontainerne på Tangen.
Dette opptar to parkeringsplasser
ved første øyekast. Dette er en
bevisst plassering for at biler ikke
skal parkere for nær kontainerne.
Dette skapte nemlig problem for
de som skal hente søppelet.
Vi oppfordrer båteiere å plassere
sykkelen i stativet og ikke låse
syklene fast i lysmaster etc.

Veibommen
Vi har registrert at det er mange
som har fått kjennskap til telefonnummeret som åpner bommen. Vi
mistenker at mange utenfra parkerer på Tangen.
Neste sommer vil det være ett
telefonnummer for hver båtplass
registrert. Er det flere som disponerer båten, må det benyttes nøkkelkort.
Vi håper alle finner seg vel til
rette i vinterhavnen vår.
Hilsen oss i administrasjonen.

FRA
VAKTMESTEREN
HEI!
Høsten nærmer seg og båtopptaket er
igang. Det blir det samme opplegget
som i fjor, men med noen færre båter
på Tangen i år p.g.a byggearbeid med
klubbhus.
I år kommer vi til å boble bryggene
P-Q-R-S i Bukta og innside T på
Tangen og kutte ut brygge Y. Dette for
å få et basseng mot det som bobles i
Bukta.
Da vil alle båtene og bryggene være
tilgjenglig for arbeidsbåter, og man
kan få alle båter til kanalen og ta de
opp der, hvis det skulle være nødvendig.
Vi har i år tatt et tak i grøntarealet i
Bukta og det begynner nå å ta seg
bedre ut. Det er litt som står igjen,
men det blir tatt fortløpende.
Det vil i år være tillatt å ha egne
strømmålere for de som ligger i boblehavn og på land på Tangen.
For de som ligger ute er det fortsatt
300W som gjelder, men trenger man
ekstra, kan man ha egen måler som
man kjøper selv.
Måleren må ligge i egen båt og være
av den typen som er godkjent for utendørs bruk og ikke kunne tilbakestilles.
Dette gjelder også for båter på land
på Tangen, men der er ikke 300W med
i prisen.
Ønsker alle en fin høst.
Mvh Kjetil

Start innkjøpene nå. Kanskje blir du ferdig til våren.
Reservedelslageret bør innholde:
Et sett koniske plugger
Impeller for vannpumpe
Remmer til generator
Reservedrivstoff
En kanne 40-olje
Smøreoljefilter
Kjølevannslanger
Slangeklemmer
Pakninger
Termostat
Tennplugger
Stifter
Reservepropell
Håndholdt reserve-VHF
Radarreflektor
Drivanker
Kikkert
Sikringer
Ekstra batterier til radio, lykter, nødlys osv
Ekstra lyspærer til lanterner og annen
belysning
Verktøykassen bør inneholde:
Verktøy som følger med båten
Alt-mulig-kniv
Alt-mulig-tang
Antirust-spray
Avbitertang
Baufil
Ekstra kabel
Ekstra slanger til vann og septik
Gjengetape
Hylsepakninger
Hånddrill med bor
Knipetang
Kniv
Meisel
Motorolje
Nebbsaks
Nebbtang
Pakningsement
Rund og flat fil
Skiftenøkler/fastnøkler til aktuelle dimensjoner
Skrutrekkere (stjerne og vanlige)
Slangeklemmer
Slipesten
Unbrako nøkkelsett
Universalfett
Universallim
Vannfast silikon
Vannpumpetang (papegøyetang)

NYTT FRA
ANDELSLAGET

Litt av hvert
En fantastisk båtsommer er over,
og opplagskrybber og bobleplasser fylles opp.
For egen del ble det mange
korte turer (Middagsbukta,
Oscarsborg, Holmsbu, Åsgårdstrand m.m.) på forsommeren,
og en fin båttur i Bohuslän i
begynnelsen av august.
Behagelig tid å være båtturist
på svenskekysten på, ikke problem med plass i havnene, og
støyende musikkaktiviteter til
langt på natt var slutt. Med fortsatt over 20 grader i sjøen, ble
det hyggelige opphold i
Grebbestad, Bohus Malmön,

KLAR FOR
HUMMERFISKET?
Når årets hummerfiske
startet 1. oktober, blir
Indre Oslofjord fylt av
flere hummerteiner enn
tidligere. Derfor har
Redningsselskapet styrket
beredskapen gjennom
hele fangstperioden.
Flere hummerfiskere i
Oslofjorden har ført til
flere oppdrag og behov
for økt beredskap.

Gullholmen, Käringön og
Fiskbäckil. Etter å ha logget 125
timer på motorene denne sommeren, ligger nå båten i opplag
innendørs.
Vi registrerer at mange har
benyttet den fine sommeren til å
ta båtturer, og det har vært ganske fullt på parkeringsplassen
enkelte helger. Det nåværende
systemet for passering av bommen har vist seg å ha mange lekkasjer til bl.a. Asker Marinas
kunder, så vi jobber med en innstramming av ordningen for
bompassering. Flere gode forslag ligger på bordet, så for neste
sesong blir det nok endringer.
For ordens skyld gjøres det
oppmerksom på at bommen
kan åpnes med utrykningsetatenes standardnøkkel.
Det har vært utført vedlikehold som planlagt av brygger og
uteanlegg i sommer. Det har
særlig vært fokus på noe bedre
standard i Bukta. På Tangen er
standarden opprettholdt. Siden
det ikke har vært foretatt serviceløft i sommer, har det vært
mulig å holde hele Tangen ryddet og tilgjengelig for parkering.
Bedre belysning har vært
etterlyst, særlig i forbindelse

Mye ulovlig
Alle som følger reglene
kan med god samvittighet sette hummerteiner
fra 1. oktober, og nyte
godt av havets sorte gull.
Dessverre er det ikke alle
som er lovlydige.
Fiskeridirektoratet har i
år gjort rekordbeslag av
hummerteiner nå like før
sesongstart. Etter årets
store aksjon regner de
med at det ulovlige fisket
er minst like stort som
det lovlige.
Er du tvil om hva som

med vinteropplag. Det er innhentet pristilbud på dette, som
er til vurdering i LBA.
Den store saken for tiden er
bygging av klubbhuset ytterst på
Tangen. Byggingen ble vedtatt
på et ekstraordinært årsmøte før
sommeren, og planleggingen er
i full gang. I konseptet ligger det
en deling av bruken mellom LBF
og LBA. LBA vil ha ansvar for
bygget, det tekniske og kontor/
sanitærdelen, mens LBF vil ha
ansvar for det store lokalet i
1.etg. I den sammenheng innarbeider vi nå ønsker fra LBF i
byggeplanene, slik at det kan bli
mest mulig funksjonelt.
Selv om det ikke ligger i budsjettene, forventer vi en viss
utleie av lokalet til medlemmer i
forbindelse med behov for et
større festlokale. Det har allerede kommet forespørsler i den
sammenheng.
I skrivende stund er det ikke
inngått avtale med entreprenør
for byggingen, men det er nær
forestående. Styret i LBA har
oppnevnt Morten Erichsen som
leder av byggekomitéen.
Hilsen Jostein

er gjeldende regler så er
dette sjekklisten fra
Fiskeridirektoratet:

Fangstforbud og redskapsbegrensninger
Det er kun tillatt å fiske
hummer i perioden 1.
oktober til 30. november
(nord for Sogn og Fjordane til 31. desember).
Det ulovlig å fiske
hummer med utvendig
rogn, og hummer mindre
enn 25 cm skal også settes ut igjen.
Hummer kan kun fis-

kes med hummerteiner,
og teinen skal ha én sirkelformet fluktåpning på
minst 60 mm i diameter
på hver side av redskapet.
Åpningene skal være plassert i fangstkammeret på
en slik måte at hummeren lett kan ta seg ut av
redskapet.
Hummerteiner skal
være tydelig merket med
eiers navn og adresse.
Fritidsfiskere kan
benytte inntil 10 teiner.
Begrensningen på 10 teiner gjelder også pr fartøy.

REKORDSALG
PÅ BÅTER I
SJØEN

En liten nedgang i
besøkstallet til tross:
Salget av båter var
større enn forventet
under årets Båter i
sjøen messe, som for
første gang ble arrangert på Aker Brygge
Marina. Dermed tyder
alt på at sommersesongen 2014 har gitt
båtbransjen et etterlengtet dytt i riktig
retning.
Det gode salget på årets
Båter i Sjøen messe
bekrefter signalene om
at en god sommer har
gjort den norske båtinteressen godt. I første
omgang var det de mindre motorbåtene
under seks meter som
var salgsvinnerne, men
også blant de større
båtene ble det meldt om
unormalt godt salg.
– Dette var den beste
messen siden 2006. Vi
solgte 17 båter og har
flere leads å jobbe med i
ukene som kommer. Det
er klart at vi har fått drahjelp av de nye modellene våre, men Båter i
sjøen på Aker Brygge var
en stor suksess for vår
del, sier daglig leder i
Ibiza Boats, Evy Minde.
Seilbåtene, som har
hatt et tøft marked de
siste årene, fikk også et
oppsving under årets
messe. Det bekrefter
Jeanneau-importøren
Peter T. Heitmann i
Heitmann Marin AS.
– Messen var super på
alle måter, også den tekniske gjennomføringen.
Selv signerte vi kontrakter på syv båter på messen og det er lenge siden
vi har solgt så mye.

Messen har også gitt oss
et godt utgangspunkt for
å møte kunder som vi nå
kan jobbe videre med i
ukene som kommer, sier
Heitmann.
Også utstyrsleverandørene hadde noe å
glede seg over. En av
dem var Nautisk Fritid,
leverandør av kart og
maritim litteratur.
Daglig leder Jan B.
Stockfleth kunne rapportere om en omsetningsøkning på 60 prosent fra i fjor.
Fornøyd med salget,
skuffet over besøkstallet
Arrangør av messen og
administrerende direktør i båtbransjeforbundet Norboat, Erlend
Prytz, kunne også si seg
fornøyd når messen
stengte sine porter søndag. Likevel hadde
arrangøren håper på
flere besøkende på den
nye arenaen.
– Besøket på Båter i
Sjøen 2014 endte på 12
690, mot 14 438 i
2013. Selv om vi er fornøyde med messen i sin
helhet, hadde vi nok
større forventninger til
besøkstallet, sier Prytz.
– Etter å ha flyttet
messen to år på rad
ønsker vi nå å etablere
oss på Aker Brygge, noe
en nylig signert femårskontrakt med NPRO
bekrefter. At dette er en
flott arena for en båtmesse har vi fått bekreftet, og vi gleder oss allerede til å videreutvikle
Båter i sjøen for de kommende årene, avslutter
Erlend Prytz.

KLAR FOR VINTEREN?
GUIDE
FOR VINTERKONSERVERING
Når denne herlige båtsommeren er slutt, er det som vanlig
på tide å planlegge vedlikeholdet av båt og hjulvispen før
vinteren.
Som båteier vet vi at du vet det
meste om vinterkonservering,
men bruk dette som en huskeliste.

N

oen ekstra grep før vinteren
setter inn, kan lønne seg. Jo
mer jobb du legger ned i
båten om høsten, desto lettere vil
det gå om våren. Vi kan skille
mellom det som bør gjøres, og det
som må gjøres. Det som bør gjøres
sparer deg mest for ergrelser. Det
som må gjøres, sparer deg for store
utgifter.

Påhengeren
Utenbordsmotoren ferskvannskjører du i 10-15 min, og spruter deretter konserveringsolje i forgasser til
motoren kveles. Det gir god innvendig pleie. Dette gjelder ikke innsprøytningsmotor.
Så skiftes plugger etter produsentens instruksjoner. Tøm forgasser
og bensinfilter for bensin. Skift
eventuelt bensinfilteret.
Deretter skifter du girolje. Den
tapper du ut og klemmer ny girolje
inn gjennom nederste hull, til
oljen kommer ut av øverste. Regn
med et par tuber på en halvstor
utenbordsmotor. Gå over styrewire
med fett, og ta eventuelt wiren ut
av strømpen så langt som mulig.
Sjekk også for slark i giret.
På firetakteren skifter du olje og
oljefilter. Ta også motorvasken nå.
Spray motor og kontakter med WD
40 eller annen fuktfortrengende
spray.
Demonter propellen og smør
propellakslingen og sett på propel-

len igjen med ny låsesplint. Den
lagres til sist stående eller i kjøreposisjon om den står på båten, slik at
ikke gjenværende vann fryser i girhuset. Fyll oljetanken helt opp på
totakteren og dekk til, men ikke
pakk for tett slik at den ikke får luft.

Innenbordsmotor
For de fleste innenbordsmotorer
må du rense vannutskillere på drivstofftilførsel og skifte drivstoffilteret, samt sjekke kjølevannsimpelleren.
Videre kjører du motoren varm i
ferskvann, for så å kjøre inn frostvæskeblanding i saltvannsystemet.
Frostvæskeblandingen lar du stå i
motoren.
Se over motoren utvendig etter
eventuelle olje- eller vannlekkasjer
og kontroller frysepunktet og kjølevæske i ferskvannskjølte motorer.
Neste steg er å skifte motoroljen
og oljefilteret. Den suger du opp
der peilepinnen sitter. Gå i gang
med å kontrollere oljenivå på servostyringspumpe og kontroller
samtidig drivstoffslanger for sprekker og lekkasjer. I samme slengen
ser du over strammingen på drivremmer.
Så går du i gang med å smøre
fettnipler på drev, utgående aksler
og styring. Spray gjerne motor
utvendig med»verktøy på boks»
(WD-40/ CRC 6-66), samt elektrisk
anlegg, sikringer, dørhengsler og
dørlåser.

SPRAY: Bruk rikelige mengder med fuktutdrivende spray på motoren din før vinteren.

Drevet
Gå i gang med utvendig vask, og
skifte eventuelt olje og trykkontrollere på drevet for å spore eventuell
oljelekkasje. Sinkanode skifter du
ved behov. Smør deretter opp propellaksel samt andre bevegelige
deler på drevet, og kontroller samtidig propell-akselens retthet og se
om knute-belgen er hel.

Gummibåter og RIB
Gummien har det best om du slipper noe luft ut av pongtongen og
gjør grundig rent. Fjern sand i krinkelkroker og mellom pongtong og
plastskrog, fordi sand gnager hull i
duken. Tørk deretter skikkelig. Små
farkoster pakker du inn i bæreveske
eller lignende. Lagres tørt.

Allment
Fyll drivstofftankene og ha i frostvæske i septiktank og dusjavløp, ha
rødsprit i toalettet.
Er batteriene fulladet, kan de
gjerne stå i båten til våren. Skru av
batteripolene, og kontroller væskenivå. En opplading i løpet av vinteren har batteriene godt av.
Tøm vannanlegg og eventuelt
varmtvannstank i båten. Du tømmer anlegget ved å åpne kranene
og blåse med trykkluft eller munnen gjennom dusj eller kran. Husk
å ta ut kontakten til varmtvannsbereder hvis du har tilkoblet 220 volt
om vinteren.

Tøm båten
Av det du bør gjøre, står tømming
av båten høyt på
lista. Det er nemlig
store sjanser for at
mugg og jordslag
ødelegger sesongstarten. I tillegg kan
tyven også finne på å
besøke deg om noe
fristende bys fram.
En tom båt er som
kjent lite interessant både for
muggsoppen og kjeltringen.
Fuktighet og ventilasjon er for
øvrig to stikkord for vinteropplaget

.Ta med utstyr
Klær blir lett offer for mugg og
vond lukt om de blir liggende i
båten. Sett uansett alle skuffer og
skap på gløtt før du forlater båten.
Diverse saker som såpe, voks og
båtpleieprodukter blir som regel
ubrukelige etter at frosten har gjort
sitt. Derfor bør du ta med dette
hjem. Rødspriten og lignende kan
du imidlertid la stå.

Husk propellen
Propellakselen trenger også smøring, ellers risikerer du at propellen
setter seg fast for godt. Ta først av
låsesplinten, propellmutteren og
propellen før du begynner å ta bort
gammelt fett. Legg så på nytt fett
langs hele akselen og alle andre
dele som går tilbake i motsatt
rekkefølge.

Viktig spyling
Dette er definitivt et viktig punkt,
felles for alle båteiere. Spyl skroget
med ferskvann rett etter at du har
tatt opp båten, før det tørker inn.
Da sitter ikke skitten som støpt, og
du kan lettere polere skroget for
møtet med vinteren og neste
sesong.

Ut med inventar
Puter og stoler er noe som tar stor
plass, og kan være vanskelig å få
med seg. Det du må huske her, er å
sette dette på høykant slik at mest
mulig luft kommer til. Bestikk kan
du ta med hjem.
Fendere, tauverk, svabere, båtshake og lignende utstyr tåler overvintring, men det er smart å ha det
tørt.
Vil man ha en tett og ren kalesje
til neste sesong, bør kalesjen av,
rengjøres og impregneres. Det
anbefales ikke å ha på kalesjen
under en eventuell presenning, da
kondens fra denne kan renne ned i
båten.

Sårbar elektronikk
De fleste dyrere instrumenter bør
man ta hjem om vinteren. Større
ting som ekkolodd, VHF, kartplotter osv. vil som regel ha en hurtigkobling som gjør det enkelt å ta
gjenstanden med seg, også for de
langfingrede.
Ellers kan du til sist la en lyspære
stå på om bord gjennom vinteren,
da blir deg også mindre fuktighet
og kondens.

FET PROPELL: Det er viktig å huske propellakslingen,
den skal også ha fett.

Ligger du I boblehavn:
Sjekk anodene
Ligger båten i vannet (båthavn med
strøm fra brygge) kommer et tips :
Anodene har som oppgave å forhindre korrosjon. På en del fabrikat sitter det to stykker og på andre
tre. Anodene er som regel plassert
under opphenget, og på øvre del av
girhuset. Disse er som regel bare å
bytte ut. Om du hopper over dette
punktet er galvanisk korrosjon
neste, og den spiser gjerne
på dyre vitale komponenter
i motoren. Heng en antikorrosjonsanode ut i vannet i tau og forbind denne
med en kabel 2,5 m til de
faste anodene i båten. Da
sparer du antagelig en del
korrosjon på de fastmonterte anodene på båten.
Ikke kjøp rimelige anoder
med lite sink. Spesielt viktig for båter med drev.
Mener du at du ikke er
kompetent til konservering
av outboard- eller innenbordsmotor har vi profesjonelle verksteder i vårt nærområde.

IKKE LA TYVEN STIKKE AV MED BÅTENS
INSTALLASJONER

YACHTSAFE BÅTALARM MED SPENNINGSVAKT

Mange tusen båter stjeles eller
utsettes for innbrudd hvert år.
Også om vinteren.
Dette er frustrerende og kostbart
for de som blir rammet. Med DEFA
sine sikkerhetsløsninger skaper du
trygghet for deg og dine verdier.
BG600 er et moderne og attraktivt alarm- og posisjoneringssystem. Det er utviklet for 12-24V
elektriske systemer og leveres med
to 4-knapps fjernkontroller.
Statuspanelet varsler uvedkommende om at båten er sikret.
Alarmvarsling skjer gjennom
sirene, lanterner og SMS-varsling til
3 personer.
Via DEFA’s GPS-modul (tilbehør) kan du bli varslet hvis båten
blir stjålet og slept bort eller sliter
seg fra fortøyningene. SMS-meldingen med posisjonsdata og hastighet sendes ved en betydelig posisjons- endring. Dataene kan
anvendes i en kartapplikasjon på
internett for å synliggjøre hvor
båten befinner seg.

Styring via SMS

Styringen kan f.eks. gjelde belysning, pumper eller varme.

Sensorer
BG600 overvåker dører, luker og
tenningslås(er). I tillegg har systemet sensorer for knust glass, vannivå, lav batterispenning og bevegelse i båten både innendørs og
utendørs.

PIN-kode panel
Benyttes for utkobling av sensorer
og deaktivering av alarmen hvis
fjernkontrollen er mistet eller i
ustand. Et PIN-kodekort følger
med produktet. Koden er personlig, og det er svært viktig at båtens
bruker har denne tilgjengelig i tilfelle uhellet skulle være ute.

Sirene
DEFA BG 600 leveres med en elektronisk sirene på 110dB

Tilleggsfunksjoner

Fra din mobiltelefon kan du når
som helst sende SMS til båten og
spørre om status eller styre ulike
funksjoner i båten. Status kan være
alarmens tilstand, temperatur, batterispenning, GPS-posisjon eller
hastighet.

Alarmsystemet kan også bygges ut
med en rekke tilleggsfunksjoner
som f.eks. fjernstyring av elektrisk
ankervinsj fra fjernkontrollen.
BG300 start- og kjøresperre kan
tilkoples, og BG600 tar da over styringen av denne.

4-knapps fjernkontroll med
komfortfunksjoner
Alarmen betjenes med den største
av de 4 knappene. De tre øvrige
knappene kan benyttes til å styre
komfortfunksjoner som f.eks:
• Styring av elektrisk ankervinsj
• Tenning av lys
• Styring av varmesystem
• Styring av ventilasjonssystem
Alarmen er utstyrt med 4
utganger som kan kobles til valgfrie
styreutganger operert fra fjernkontrollen. Tilkoblede styreutganger
kan om ønskelig også programmeres for styring fra mobiltelefon via
SMS.
Inntil 8 fjernkontroller kan
anvendes. Systemet har mulighet
til å koble bort sensorer dersom det
er ønskelig med aktivert alarm når
du sover i båten.

Yachtsafe er rimelig og
robust GPS alarm for
alle typer båter, som er
svært enkel å installere.
• GPS alarm,innbruddsalarm og spenningsvakt
• Vanntett IP68
• Lett å installere
• Følg båten på kartet
direkte på mobilen
• Power-effektiv og lang
batterilevetid
• Alarmen aktiveres med
fjernkontroll

• Innebygd utgang for
selvstyre
• Overvåker batterispenningen på båtens hovedbatteriet
• Energieffektiv.
Håndterer hele vinteren
advarsel av bare det
interne batteriet.
• Lang spor tid. Etter en
alarm kan den spore hele
tiden i 2-3 uker bare på
internt batteri (batteri er
2000mAh og er den
største i klassen).
• Mål: 74x48x28 mm -

• Vekt: 150 g
• Temperatur: -20 til +70
• Spenning: 6,12 eller
24V
Yacht Sikker Båtalarm
er en svensk-laget alarm
med trådløse sensorer,
sirener og fjernkontroller.
Alle alarmer blir sendt via
sms til mobiltelefonen,
hvor du også kan følge
båten direkte på et
kart. Systemet bruker
ekstremt lite strøm og
båtens hovedbatteriet
belastes kun marginalt.
Ingen vedlikeholdslading
er nødvendig om vinteren, noe som vanlig med
andre alarmer. Den innebygde relé utgang kan
kobles til båten ovnen
eller kjøleskapet som du
deretter kan aktivere fra
telefonen. Alarmenheten
er liten og diskret, med
robust kabinett og innebygde antenner, den har
mange bruksområder.

BÅTALARM PAKKE
• Høy svensk kvalitet.
• Rele for styring av sirene
og av lanterner.
• 4 NC-soner.
KOMBIgard Marine båtalarm er spesiellt konstruert for
vanskelige skandinaviske forhold. Den passer best til fritidsbåter og mindre yrkesbåter på
opp til 20 meter.
Ved innbruddsforsøk varsler
en sirene samtidig med at
båtens lanterner blinker.
Sentralen er helt mikroprossesorstyrt, og bygget med samme
type av høykvalitets komponenter som vår FG-godkjente
KOMBIgard bilalarm.

I standardpakken settes alarmen AV/PÅ med en lås.
Overvåkingen av dører og
luker utføres med magnetkontakter. Større båter kan montere ekstra takmonterte IRdetektorer som romsikring.En
lysdiode informerer forbipasserende om at båten har et
aktivt alarmsystem, og hvor en
alarm er utløst.KOMBIgard
Marine leveres komplett med
alle tilbehør og monteringsanvisninger. Kan kompletteres
med mottaker 02.246
Tekniske data:
Innganger: 4 stk NC, derav
en kan bli tidsforsinket.Med

hjelp av to motstand kan
sonene gjøres til NO.
Varslingstid sirene: 40 sekunder
Varslingstid lanterne:Til
manuell avstengning.
Mål sentral:
123 x 121 x 55 mm

DETTE KAN DU GJØRE HVIS
DU HAR PROBLEMER MED Å
LESE BLADET PÅ SKJERM

LeangNytt er utformet i A4 format. Har du problemer
med å lese bladet på skjerm, f.eks på en lap-top eller et
lesebrett, foreslår jeg jeg følgende:
1. Print ut f.eks kun s/hvitt fra viste kommando.
2. Konverter bladet til en pdf-fil fra denne kommando. Pdf ’n åpnes i nettleseren, kan forstørres til
ønsket størrelse eller skrives ut.

