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En sommer er over!
Og det er tid for opplag.
Også for LeangNytt.
Dette er siste utgave 34 år siden første.
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Avslutning på båtsesongen
og avslutning for LeangNytt
Den kjølige og mørke årstiden nærmer seg kjapt nå og vi har allerede
fått noen smakebiter av friskt høstvær. Fremdeles er det mange som
nyter båtliv I helger og fridager men også mange som har avsluttet
sesongen og "lagt båtlivet i dvale" og startet nedtelling til ny sesong.
Båtforeningen har nå fått sitt nye navn, Leangbukten Båtforenings
Medlemslag, registrert i Brønnøysundregisteret. Som de fleste vel har
fått med seg så ble navneendringen vedtatt i ekstraordinært årsmøte i
sommer. Nå er det altså formelt endret i Brreg.
Ellers er det hyggelig å registrere at Klubbhuset er godt belagt med
leietakere, det har vært feiringer av både bryllup, konfirmasjoner og
jubiléer i vårt flotte festlokale. Som et tilbud til medlemmer er det
også satt ut to brusautomater på vårt område, en innendørs i klubbhuset på Tangen og en utendørs ved servicebygget i Bukta.
Vi har vel nevnt det før - men i disse digitale tider, med en levende
og godt oppdatert nettside, har vi besluttet å avslutte LeangNytt som
blad. Store og små nyheter vil heretter bli lagt ut på vår utmerkede
nettside. Dette er altså det aller siste nummer i rekken av LeangNytt.
Jeg ønsker å sende en stor takk til Jan Fladeby som har vært
LeangNytts redaktør i mer enn 30 år. Jeg tror det første bladet kom ut
i 85 eller 86. (Kanskje til og med allerede i 84?) Det kan man trygt
kalle lang og tro tjeneste. Jan har vært flink til å få inn artikler om
båtliv og maritimt stoff og han har vært flink til å minne oss andre
bidragsytere om at "nå er det tid for nytt nummer - på tide å skrive
litt igjen." Jeg tar nok ikke veldig mye feil hvis jeg sier at uten Jans
innsats så hadde bladet ikke vært det samme.
Så, STOR TAKK til Jan for LeangNytt i alle disse årene.
Og med det avslutter jeg den siste 'formannens leder' i LeangNytt.

NYTT FRA
SERVICEKONTORET
Mitt første år som daglig leder i
Leangbukten Båtforening er
snart tilbakelagt og jeg ser tilbake med glede på de mange
gode opplevelsene, nye bekjentskaper, mye læring og det trivelige arbeidsmiljøet som har, og
som fortsetter, å prege havnen
vår. Hver sesong har bragt med
seg nye oppgaver, så denne
måneden blir også fylt med ting
jeg skal lære, gjøre og ikke minst
gjøre feil for første gang.
Godt for meg å ha solide medspillere som Slawek, Kjetil, Stein
og Roger på laget, et styre med
bred og lang erfaring, og mange
medlemmer som bidrar med
gode innspill og tips.
Vi har et kontor med høy aktivitet, overraskende mye å gjøre,
og mange muligheter for å trå
feil. Allikevel synes jeg at vi har
gjort fremskritt på flere områder. Vi har fortsatt store oppgaver foran oss, mange ideer til
videre forbedring, og vi er i
gang.
I slutten av oktober skal vi ta
farvel til nok en medarbeider.
Denne gang er det Stein Hessen
som går ut i pensjonistenes rekker og på alvor skal begynne å
leve det gode liv. Jeg vil takke
deg, Stein, for at du alltid bidrar
med et godt råd og kunnskap fra
din lange erfaring, og vi ser frem

til å dra stor nytte av arbeidet du
har lagt ned dette året, blant
annet i vår nye driftshåndbok.
Siden sommeren har fordeling av vinteropplag og boblehavnplasser vært i fokus. Alle
andelseiere som søkte har fått
plass på land, og alle som søkte
om plass i boblehavn innen fristen har også fått plass. Også
noen av de som søkte etter fristen. På grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid på noen brygger
i vinter har vi litt lavere kapasitet
i boblehavn enn i tidligere år, så
selv om havnen blir helt full, er
det ca. like mange i boblehavn i
år som i fjor.
Nettsidene våre, www.leangbukten.no, er vår viktigste kommunikasjonskanal for å nå ut til
alle våre medlemmer og andelseiere. Jeg vil sterkt oppfordre
alle til å kikke innom regelmessig, og lese nyhetene på forsiden
og på Min Side. Da dette er siste
nummer av «LeangNytt» blir
nettet det stedet du finner det du
trenger å vite om din båthavn.
Bruker du Facebook, er også
gruppen «Leangbuktens Skråe
Bredd» et forum som etter hvert
mange bruker aktivt.
Og som alltid, er det noe du
lurer på, kontakt oss på Servicekontoret når som helst! Vi er her
for å hjelpe deg og din båt til å
ha det bra her i Leangbukten
Båtforening.

Vi ses på brygga og fortsatt
God Høst!

REKORDOPPSLUTNING OM
SKANDINAVIAS
STØRSTE
FLYTENDE
BÅTMESSE

NYTT FRA
ANDELSLAGET
En litt våtere og kaldere
sommer enn normalt er
over.
Jeg håper alle likevel har
hatt en flott sommer.
For egen del rømte vi
opp i Telemarkskanalen i
sommer også. Lunt og godt
og bra badevann. I tillegg
er jo slusesystemet en fantastisk opplevelse. Turen
anbefales på det varmeste!
I havnen vår går ting slik
det skal, og takket våre dyktige ansatte er alt på stell til
enhver tid. Opptaket av
båter er godt i gang, og tangen er allerede bortimot
full. Grunnet vedlikeholdsarbeider som legger beslag
på en del bobleplasser, er
også boblehavnen full.
Servicekontoret er i ferd
med å skaffe tilveie rimelige strømmålere slik at alle
som vil kan bruke litt mere
strøm enn de tildelte 300
W. Ta kon-

takt med servicekontoret
for bestilling av egen
måler. Dette er en 25m
lang kabel med integrert
måler slik at vi unngår risikofylte skjøter.
Jeg vil også oppfordre
alle til å bruke websidene
våre daglig slik at alle er
oppdatert på aktivitetene
både på servicekontoret og
ute i anlegget.
Alle styrereferater blir nå
lagt ut på websidene dagen
etter styremøte.
Den digitale tidsalder
her godt i gang og det fører
til en del endringer.
LeangNytt i den form den
er i dag vil avsluttes med
dette nummer, og nyttig og
unyttig info er å finne på
våre innholdsrike websider
som blir oppdatert
løpende. Jeg vil på vegne av
andelseierne takke Jan for
et utmerket arbeid med
LeangNytt gjennom 31 år.

FRA
VAKTMESTEREN
Høsten er her og det er tid
for opptak og boblehavn
Til alle de som skal ha båten på land, og
ikke skal stå Tangen, er det viktig at man
spyler båten under.
Skal det gjøres på Tangen er det på
betongplaten på forsiden av servicebygget
mot kanalen. Her er det oppsamlingstank
for bunnstoffrester. Det står en høytrykk
spyler ute til fri bruk 24 timer i døgnet så
lenge det er varmegrader .
Alle som ikke skal ligge her i vinter, eller
som ikke skal ligge på samme plass i vinter
som de har ligget på i sommer, er det viktig
at de flytter båten før 15. oktober til vinterplass eller en brygge som ikke bobles.
Dette er viktig for det er mange plasser
som skal bygges om i år for å få plass til
store båter.
Brygger som ikke bobles i Bukta er A E F
og nordsiden av G og M. På Tangen brygge
U V W X Y.
Her vil det være sommerkort til alle
båtene er borte.
På de andre bryggene blir det vinterkort
fra 16.oktober .
Vannet blir stengt når de meldes kuldegrader over flere dager .
Bryggene på Tangen er mindre mottagelig for kuldegrader, da det tar mye lengre tid
for det tiner opp igjen p.g.a at vannrørene
ligger inne i brygga, og ikke som i Bukta,
hvor de ligger på siden .
Mvh Kjetil

På tross av en kald start på båtsesongen, med varierende vær, har båtsalget vært godt. I klassen 8-12
meter (26-40 fot) har det siden finanskrisen vært
solgt få båter, men nå melder bransjen at salget
også her har tatt seg opp. Båtbransjeforbundet
Norboat forteller om rekordoppslutning når hele
290 båter stilte ut på Skandinavias største flytende
båtmesse 7.-10. september.
Båtinteressen er for alvor tilbake
Bransjeorganisasjonen Norboat har tatt pulsen på
årets båtsalg blant sine medlemmer og melder at
det har vært godt salg også i år. Det er fremdeles
båter mellom 4-8 meter det selges mest av over
hele landet, men nå er ser vi også bevegelse i salget
av de større båtene. Til tross for et varierende vær
og regnværsrekorder i sommer, er det lenge siden
båtinteressen har vært så stor, og Aker Brygge fylles
til randen når Skandinavias største flytende båtmesse arrangeres 7.-10. september.
Folk vil skifte ut båtene de kjøpte før finanskrisen Finanskrisen rammet båtbransjen hardt og det
har de siste 8 årene vært solgt få båter i segmentet
mellom 8 og 12 meter (26-40 fot). Denne trenden
kan nå være snudd, og det viser seg at båter kjøpt
før finanskrisen som nå nærmer seg 10 år bidrar til
at mange har lyst å skifte til nyere båter.
Utviklingen av båtene i denne kategorien spiller
også inn sier Leif Bergaas i båtbransjeforbundet i
Norge, Norboat.
Nordmenn vil ha hardføre båter Båter i aluminium og Pilothouse båter har vært svært populære
i både Finland og Sverige, hvor de utgjør en stor
del av salget. Denne trenden har vi sett også i
Norge, og så langt i år bekreftes dette ytterligere.
Norge er faktisk på toppen blant importører av
aluminiums båter fra Finland.
- Årets sommer med svært skiftende vær, kan
synes å ikke rokke ved nordmenns at båtinteresse,
og vi ser nå at stadig flere ønsker seg hardføre
båter som kan brukes i all slags vær og som tåler
en støyt, sier Bergaas.
RIB mer populær enn noen gang En annen kategori som vokser er såkalte RIB (Rigid Inflatable
boat). På årets messe presenter hele 10 utstillere
båter i dette segmentet, fra 2,5 til 12 meter.
Fra å være et nisjesegment ser vi dag en lang
rekke modeller i ulike varianter som er tilpasset
ulike bruksbehov og områder. Dette er båter som
innbyr til mye båtglede og er populære

FOR OG IMOT
VANNSCOOTERE

HUSK Å FØRE TILSYN
MED BÅTEN

For min ektefelle og meg er det vanskelig å finne noe som taler til fordel for
vannscootere.
Etter en luxusseilas i medvind til
Nord Koster motrer vi inn sundet fra
nord, onsdag 26 juli i år.
her blir vi møtt av en vannscooter i
en fart vi ikke kan anslå.
Sundet er merket med tydelige skilt
max 5 knob.
Vi ankrer på svai i bukten ved Vetnet,
hvor det allerede ligger tre andre båter
for anker.
Gjestehavnen er full av båter.
Fra vi kom 16-tiden og til det
begynte å mørkne måtte vi alle finne
oss i bajaskjøring med bare korte opphold i nærheten av vannscooterens
moderskip, og en rekke turer i stor hastighet (40 knob ?) opp og ned sundet.
Når moderskipet, en Cabincruiser,
dessverre fører norsk flagg, håpet at
den førte for eksempel svensk flagg,
synes vi det var flaut å være nordmann.
Tidligere statsminister Gro Harlem
Brundtland sa i sin tid: «Det er typisk
norsk å være god».
Det kunne godt omskrives i dette tilfellet: « Det er typisk norsk å være hensynsløs».
I beste sendetid i NRK TV uttalte tidligere i år en kvinnelig forkjemper for
vannscooterbruk at nye vannscootere
lager lite støy. Både min ektefelle og
jeg bruker høreapparat. Det hjelper lite
å ta dem ut for å slippe støyen. Etter
vår mening var dette utsagnet mot
bedre vitende ren løgn. I samme TVprogram uttalte Høyres representant at
det forutsettes at sjøveisreglene overholdes. Ja det høres flott ut, men det
skjer jo bare ikke.
For øvrig har vi aldri sett en eneste
vannscooter som er registrert i
Båtregisteret. Ønsker alle båtkolleger
en flott høst i omgivelser hvor vi tar
hensyn til hverandre på alle måter.

SJØMANNSKAP VEDLIKEHOLD

Dag Solberg

Du plikter å føre tilsyn med båten gjennom vinteren.
Gjør du ikke det, kan du bli sittende med regninga,
selv om du er forsikret.
Skader som skyldes frost, snø og is dekkes ikke av kaskoforsikringen. Dersom båten skulle synke og man ikke
har overholdt kravene til tilsyn, kan det få følger for forsikringsoppgjøret.
De fleste båteiere gjør en god jobb med sikring og tilsyn av båten, men over halvparten av forsikringsskadene
på båter i Norge skjer utenfor sesongen. Noen få overlater båten til seg selv gjennom vintere. I slike tilfeller vil
det kunne oppstå skader som ikke dekkes av båtforsikringen.
Ikke tildekket med presenning
De fleste selskaper har unntak for skader som skyldes
nedbør og frost. Det er derfor en klar forutsetning at
båtene tildekkes på en god måte med presenninger, slik
at disse typiske vinterskadene ikke oppstår. Likevel er
det ikke noe problem å finne båter helt uten eller med
utilstrekkelig tildekking.
Selvlensende båt
Vi har mange meldinger om skade på selvlensende båter
som ligger ute. Hovedårsaken til disse skadene er manglende tilsyn.Når selvlense-systemet tettes av blader, is
eller annet, vil ikke båten tømmes for vann. Etter hvert
fører nedbør til at båten blir liggende så lavt i vannet at
det i stedet kommer sjøvann inn gjennom lensesystemet. Tilsynsplikten er klart synliggjort i sikkerhetsforskriftene som er basis for forsikringsdekningen. Hvis det
ikke er mulig å føre så godt tilsyn med båten at den holdes lens hele tiden, er det tryggest med opplag på land.
Vinteropphold utenlands
Noen båteiere flytter båten til varmere strøk for å kunne
bruke den også i vinterhalvåret. Dermed har en samtidig reddet seg unna de belastninger båten normalt
utsettes for i vinterhalvåret her hjemme. Her er det
imidlertid viktig å sikre seg at båtforsikringen er utvidet
til å omfatte fart utenfor de normale områdene som er
med i en vanlig båtforsikring i Norge. Sjekk forsikringsdokumentasjonen!

INGEN SOMMER
UTEN NOEN
RUNDER OM
INNFØRING AV
VRAKPANT OG
GJENINNFØRING
AV ET SMÅBÅTREGISTER

Men denne sommeren var det
av en kampsak å nøye seg med det
begrunnede forventninger om
frivillige båtregisteret, av frykt for å
håndfaste resultater, etter at det
påføre båtfolket en ny statlig melborgerlige stortingsflertallet fikk
keku. Frykten er ikke ubegrunnet.
satt av 300 millioner kroner til en
Men hvordan forvisse seg om at
ny tilskuddsordning på årets statsdet i ethvert tilfelle er den rettmesbudsjett, for kassering av blant
sige eieren, og ikke for eksempel en
annet fritidsbåter.
båttyv, som leverer inn en båt til
Fra båtbransjen og båtfolkets
vraking når det ikke finnes noe
organisasjoner ble vedtaket utropt
register?Det finnes flere argumentil årets julegave. For henlagte, helt ter for et obligatorisk register på
og halvt utrangerte lystfartøyer
linje med veitrafikken, eksempelvis
utgjør et stort og økende forsøkan det kreve store politiressurser å
plings- og miljøproblem langs nor- fastslå om en drivende, folketom
skekysten, det være seg i havneom- båt skyldes en ulykke. I det hele tatt
råder, på strender eller i form av
spørs det om ikke tiden arbeider
ureglementerte båtkirkegårder.
for et offentlig register, med tanke
Vi merker også problemet her i
på at hver fjerde husstand har båt. I
Asker og Bærum, hvor det finnes
første omgang har saken utløst en
rundt 15.000 fritidsbåter og hvor
sommerlig feide mellom regjemange jevnlig «forsvinner» eller
ringspartiene, der Frps finanspolitiblir forlatt uten at det er mulig å
ker Roy Steffensen beskylder
spore opp eieren.
Helgesen for brudd på budsjettforSå hva gjenstår for å få satt den
liket.
- BUDSTIKKA vedtatte vrakpantordningen ut i
livet?
Fremdeles ganske
mye, viser det seg. I et
Dagsrevy-innslag forleden ga klima- og miljøminister Vidar Helgesen
(H) en grei oversikt over
biter som ikke er på
plass, deriblant et landsdekkende mottakssystem med nødvendige
fasiliteter. Spørsmålet
om – og i så fall hvordan
– den vedtatte vrakpanten på 15.000 kroner
skal graderes etter båtstørrelse og båttype, later
heller ikke til å være
avklart. Og hvordan skal
Leangbukta 52, 1392 Vettre
pantebeløpet fordeles
mellom båteieren og
mottaksapparatet?
Bakom det hele synger
det småbåtregisteret
som Bondevik 2-regjeringen fjernet og som
Solberg-regjeringen ikke
har planer om å gjeninnføre. For Frp er det noe

SÅ KOMMER DEN
ÅRLIGE SJEKKLISTEN FOR
VINTEROPPLAGET
Her kommer den årlige sjekklisten som bør gåes gjennom
før du setter båten bort for vinteren. Går du gjennom disse
punktene bør du være sikret
trygg vinterlagring og mindre
arbeid når våren kommer.
MOTOR, UTENBORDS:
Les alltid brukermanualen som
følger med motoren, og følg alltid de instruksjoner som står
der. Punktene under er kun
ment som et supplement.
Føler du deg ukomfortabel
eller usikker bør du levere motoren inn til et verksted. Ta kontakt med oss så kan vi henvise til
steder som tar seg av dette.
Kjør motoren i ferskvann til
den blir god og varm. Å bruke
en spylemuffe med vanlig ”gardena-kobling” til hageslangen er
veldig praktisk og enkelt. Sjekk
at kontrollstrålen for kjølevannet har godt trykk.
Hvis behov kan motoren kjøres i ferskvann i tønne tilsatt systemrens for å fjerne kalk i kjølesystemet. Normalt sett er det
sjelden behov for kjølevæske i
denne prosessen, men hvis
motoren lagres steder hvor temperaturen går under frysepunktet er dette det eneste middelet
man trenger for å være helt sikker.
Spray konserveringsspray inn
i luftinntaket til motoren kveles.
Alternativt kan man skru ut
tennpluggene og ha litt olje rett
inn i sylinderen. Trekk forsiktig i
startsnoren for å fordele oljen
rundt.
Bytt tennplugger Skift gearolje
Har du 4-taktsmotor bør du
også skifte motoroljen
Bruk en greaspresse og smør

opp alle motorens smørepunkter
Drener forgasseren før motoren settes bort. I underkant av
forgasseren sitter en liten skrue
du åpner for å tømme ut bensinen som er der. Blir det liggende
bensin i forgasseren kan denne
forkalke seg og gi problemer
neste sesong.
Kontroller zink-anoder
Rengjør motoren og smør opp
bevegelige deler. Gi det elektriske anlegget en dusj med en
beskyttende smørespray.
Bensin er ferskvare. Forsøk å
planlegge slik at du får brukt
opp alt. Blir du sittende igjen
med bensin på tanken bør
denne tilsettes kondensfjerner.
Vask og poler motoren utvendig. Da blir det hyggeligere å ta
den fram igjen til våren.
Lagre og oppbevar motoren
vertikalt på et tørt sted.
MOTOR, INNENBORDS:
Det er viktig at du i tillegg til
punktene her sjekker motorens
brukermanual. Føler du deg
ukomfortabel eller usikker bør
du sette bort jobben til profesjonelle.
Sjekk vannpumpeimpeller og
lokk
Sjekk alle slanger for sprekker
og ettertrekk slangeklemmer
Sjekk kjølevannsnivå og rens
vannutskiller
Skift oljefilter og smøreolje
Skift drivstoffilter
Kontroller gearoljenivået
Rens og spray det elektriske
anlegget med en beskyttende
smørespray
Kontroller pakkboks og etterfyll med grease
Smør alle betjeningshendler
og bevegelige ledd
Åpne drivstoffkranen og sjøvannsinntakskranen
Motoren ferskvannskjøres
Sjekk gummibelger ved hekkagregat. Kontroller zinkano-

dene og skift hvis de er mer enn
halvveis tæret opp.
Et varmerør under motoren er
alt som skal til for å holde temperaturen over frysepunktet!
Konserver evt drivstoff i tanken. Kondensfjerner og evt dieseldyrfjerner.
BÅTEN, UTVENDIG:
Sørg for at du har en god og stabil krybbe til båten. Dårlig
underlag stiller strengere krav til
krybben du skal bruke.
Et presenningstativ med
mønestang gjør at du enkelt får
hengt opp presenningen for å
beskytte båten mot smuss og
skitten nedbør. Husk på at du
ikke skal ”vakumpakke” båten,
det skal være god gjennomlufting.
Spyl av båten med høyttryksspyler for å fjerne groer, smuss
og salt.
Vask båten med såpe og ferskvann. Det anbefales å sette
båten inn med vaselinolje. Da
har du beskyttelse mot smuss og
skitt i løpet av vinteren.
Vaselinoljen fjernes om våren
med rikelige mengder fettløselig
såpe og vann. På denne måten
får du enkelt fjernes smuss som
har samlet seg opp gjennom
vinteren. Da slipper du å gni
smusset utover når du tar vårvasken, noe som faktisk vil ha en
viss mattende effekt på gelcoaten. Vaselinoljen har i tillegg en
beskyttende effekt mot krakkelering i gelcoaten.
Husk å vaske fendere. Det er
lettere å få av skitt nå enn å
vente til våren. En god
fender/sky/vinyl-rens er å anbefale. Hvis du er i tvil, spør oss
om det beste vaskemiddelet.
Sjekk om kalesjen har behov
for reparasjoner. Det er vesentlig
lettere å få time hos sømspesialist om høsten enn i April og
Mai!
Gå over liner, tau og trosser.

Tau blir stivere av saltvann.
Har du kvalitetstau vil tauet
få tilbake mykheten hvis du
legger det i en balje med
vann blandet med Milo. Du
kan også kjøre det en
omgang i vaskemaskinen.
Sjekk lanterner, sjakler,
blokker og alle deler som er i
bevegelse på dekk.
BÅTEN, INNVENDIG:
Batterier bør være fulladede
når høsten kommer. Det
anbefales å ta dem med hjem
og gi dem en vedlikeholdsladning i løpet av vinteren.
Ikke glem å sjekke væskenivået! Puss og smør kontakter
og poler.
Vask, støvsug og rengjør
skott, dørk, tak, ventiler og
vinduer. Gå gjennom hyller,
skap, skuffer og kjøleskap og
sørg for at det ikke blir liggende ting i båten over vinteren som ikke tåler dette.
Har du fått jordslag i
puter/gardiner eller andre
tekstiler behandles disse med
jordslagmiddel, eks Ship
Shape. Alle tekstiler ombord
bør vaskes i ferskvann fra tid
til annen. Selv om disse ikke
er i direkte kontakt med salt
vil de likevel påvirkes av det
salte miljøet de befinner seg,
og det er lite som holder
bedre på fuktighet enn salt.
Kontroller det elektriske
anlegget. Se etter irrede kontakter og dårlige koblinger.
Kanskje det nå er tid for å
bytte de dårlige koblingene
du har hatt dårlig samvittighet for gjennom sesongen?
Har du gassanlegg ombord
bør dette ettersees og lekkasjetestes.
Rens vanntanker og septiktanker
Frostsikre båten! Sjekk at
varmtvannstank er tom, lurer

du hvordan du drenerer står
dette i brukermanualen. Sørg
for at det ikke står vann i
pumper, vannledninger eller
toalett.
Gå over nødutstyret
ombord. Nødutstyr har datomerking, sjekk at denne ikke
er overskridet. Finner du
ingen datomerking på nødustyret skal du regne med at
det ikke lenger er pålitelig.
Sjekk også at brannslukningsapparatet er inntakt og
klart til bruk.
Sjekk at medisinskapet
inneholder nødvendig utstyr.
En opplagsvifte eller varmerør er lite energikrevende
og er hva som skal til for å
holde temperaturen i båten
over frysepunktet, samt hindre dannelse av fuktighet.
SJEKKLISTE FOR
BOBLEHAVN
3 Oljeskift på motor.
3 Sjekk alle bunnventiler for
korrosjon og skader. Sjekk at
de fungerer normalt og steng
dem.
3 Konservering av motor.
Skyll med ferskvann
gjennom sjøvannsdelen av
kjøleanlegget, fulgt av ferskvann og kjølevæske i ca
50/50-blanding.
3 Tøm hele ferskvannssystemet. Husk varmtvannstanken. Blås vannrester ut
gjennom åpne blandebatterier. Vær grundig, vannrester i
blandebatterier vil fryse og
ødelegge blandebatteriene.
3 Åpne alle skap, skuffer og
luker for best mulig
gjennomlufting.
3 Ta ut puter og madrasser,
eller still dem på høykant.
3 Hell litt frostvæske i toalettet, vasker og sluk. Pump en
skvett frostvæske inn i septiktanken.

3 Monter vindustrekk om
båten har det. Det gir mindre
kondens.
3 Koble batteriene fra elanlegget. Lad opp alle batterier. Koble fra batteriladeren
etterpå, også elektronisk
lader.
3 Sett inn en liten ovn eller
annen varmekilde koblet til
landstrøm. 200-500 W er nok
for å holde kondens unna,
selv i en ganske stor båt.
Ovnen bør ha termostat.
(Ikke alle er enig i at det bør
være varme om bord.
3 Heng opp en synlig lyspære (tilkoblet landstrøm).
Det gir enkel kontroll på om
strømmen fungerer.
3 Fortøy etter verst tenkelige
vær- og sjøforhold der båten
ligger. Husk fjærer på alle
liner.
3 En eventuell presenning
tres over et solid stativ. Ikke
pakk båten inn, la det være
en åpning i hver ende av presenningsteltet for gjennomlufting.
I LØPET AV VINTEREN:
3 Lad batteriene ca en gang i
måneden. Koble fra etter
lading, ikke la en elektronisk
lader stå konstant tilkoblet.
3 Sjekk bunnventiler for lekkasjer.
3 Fjern snø. Mye snø på
båten kan føre til skader eller
i verste fall at båten synker.
3 Sjekk jevnlig dersom det er
fare for at vannet fryser der
båten ligger. Bank løs eventuell is som legger seg inntil
skroget. Tykt islag eller is i
bevegelse kan skade skrog,
ror og/eller propell.

