INFORMASJON

BRUKERVEILEDNING FØLGEBÅT
Benytt våre motorbåt kurs
Alle som skal ut med elevgrupper på kanotur er utstyrt med en følgebåt med motor pr. gruppe.
Båtene er ca. 14 fot og har motor på 6 - 8 hestekrefter. De kan ta max. 5 personer. Det bør
være 2 personer i følgebåten. Den må ikke være overlastet med bagasje.
Ta kontakt med oss på Sjøholmen når du kommer og få tildelt båt nr. X. Gjør klar
følgebåten med alt nødvendig utstyr og start den opp slik at du vet at alt er klart til
avgang før du skal i gang med elevene.
Klargjøring
- Båten ligger ved brygga.
- Utstyr til følgebåten er i båthuset.
- Bøtte med båtens nummer inneholder svamp, øsekar og snor til dødmannsknapp.
- Årer med åregaffel ligger ute langs båthusets yttervegg.
- Bensintank med slange (12 liter) merket YAMAHA står i hylla inne.
- Dregg (anker) henger på veggen.
- Vester til alle som skal være med. Vest er påbudt!
- Lykt / lanterne til kjøring i mørket. (kjøring om kvelden og overnattingsturer) Spør ansatt
for utlevering.
Oppstart:
- Ta ned hendelen/utløseren som låser motoren (gul knapp). Vipp ned motoren. Ta hendelen
opp igjen. Det frigjør motoren slik at den vipper opp hvis du kjører på grunn.
- Sett fast bensintanken og fest bensinslangen til motoren. Slangen har retning vist med pil
på blæren.
- Løsne lufteskruen på tanken.
- Ta ned styrehåndtaket.
- Sett på dødmannsknappen.
- Trykk (pump) på blæren på bensinslangen til blæren er hard.
- Trekk ut choken ved første start for dagen.
- Still gasshåndtaket på start.
- Gearet skal stå i fri.(midtposisjon)
- Ta godt tak i startsnora og dra bestemt .
- Motoren vil normalt starte etter et par drag.

-

Når motoren har startet skal du gradvis dytte choken inn igjen slik at motoren ikke får for
mye bensin og stopper. Den bør gå litt før du stopper den.
NB! Hvis du ikke får startet eller er usikker på noe så be om hjelp fra oss. Vi er der for å
hjelpe dere.

Når du går i land et sted det ikke er brygge:
Båtene skal ikke dras opp på land . Bunnstoffet blir skrapt av og båtene får skader.
Båtene skal alltid dregges opp.
- Gjør klar dreggen.
- Kjør langsomt mot land, hvis du er usikker om dybde, stopp motoren og vipp den opp.
Bruk årene.
- 2-3 båtlengder fra land slipper du dreggen uti.
- Ro inn og la en gå i land med fanglina. Ta i land det som skal være med.
- Ta tak i dregg tauet og stram det slik at båten ligger klar av land og bind akter .
- Fest fanglina. Se til at båten ligger bra, og tåler skvalpesjø fra forbipasserende båter
Avslutning av turen:
- Stans motoren ved bruk av stoppknappen.
- Fortøy båten.
- Ta av bensinslangen og vipp opp motoren.
- Rydd vekk alt utstyret du har tatt med fra båthuset.
- Tørk / vask ut av båten og lås den.
God tur vennlig hilsen
Stein Eigill Arnesen
Tjenesteleder
TIPS: skriv ut denne siden og ta den med når du skal ut med båt fra Sjøholmen
Er det en stund siden du kjørte båt sist. Meld deg på motorbåt kurset eller kontakt oss for å ta
en oppfriskningstur.
NYTTIGE TELEFONER PÅ TUREN:
NØDTELEFON: 113
Lokalt politi: 02800
Politi båten: 97156000
Politi Sandvika: 67576000
Stein; 91814841
Lars; 41479323

