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Forårsklargøringen Udvendige skrog 

Revnedannelser, kontrol ved: 

Køl/kølbolte 

Ror/rorbeslag 

Stævnrør 

Akselbukke 

Søventiler 

Glasfiberskrogets gelcoat 

Dæksbeslag/skinne 

 
Andre tilsyn: 

Zinkanoder/tilslutninger 

Skrue fastspændt og sikret 

Rorbefæstigelsen i orden 

____________________________  

____________________________ 

 
Indvendige skrog 

Revnedannelser, kontrol ved: 

Søventiler 

Rorbrønd 

Stævnrør 

Kølbefæstigelser 

Røstjern 

 
Andre tilsyn: 

Slanger (afløb mm), hele 

Spændebånd 

Aptering fastspændt (skot, skabe, køjer, mm) 

Gasinstallation, tæt 

El-installation 

Varmeinstallation 

Koøjer/skylight, tætte 

Luftventiler, tætte 

Bundprop monteret 

____________________________ 

____________________________ 

 
Motoren 

Kilrem hel, opspænding 

Kølevandsslanger, hele

Brændstofslanger, hele

Spændebåndene 

Motorophænget fastspændt  
       (støddæmpergummi helt) 

Sejldrev/gummimanchet, hel

Aqua-drev/gummibælg, hel 

Olie- og oliefilterskift 

Gearolieskift 

Brændstoffilter skiftes 

Dyser (diesel) trykprøves 

Luftfilter skiftes/renses 

Stævnrørsfedt/stævnrør smøres 

Zinkanode udskiftes 

Ferskvandskøling efterfyldes 

Brændstoftank, tæt, renses 

Bådbatteri, påfylde vand, oplades 

Aftapningshaner, smurt, lukket 

Søventiler, smurt, åbnet 

Kølevandsrotor monteret 

Koblingsflanger fastspændt 

____________________________ 

____________________________ 

 
Båden i vandet 

Motoropstart: 

Brænstofledninger, tætte 

Udstødsrør/slange, tæt 

Kølevandsslange, tæt 

Stævnrørsleje, tæt 

Olietryk 

Ladestyrke 

Kølevandstemperatur 

Kølevandets afgang 

Søventiler, tætte 

____________________________ 

____________________________ 

 

Sikkerhedsudstyr 

Redningsveste 

Livliner 

Bjærgemærs (redningskrans) 

Radio 

Kompas

Pøs/lænsepumpe 

Lækagestoppere





Reservedele til riggen 

Nødraketter 

Opmærksomhedssignaler 

Brandtæppe 

Ildslukker

Drivanker 

Ekstra anker 

Ekstra tovværk 

Håndlygte/batterier 

Reservedele til motor 

Reservepærer (lanterner) 

Håndværktøj 

Wiresaks/nedstryger 

Tågehorn/radarreflektor 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

I sæsonen Før man sejler: 

Redningsvest pr. person 

Søkort til sejlområdet, ajourført 

Navigationsudstyr, afprøves 

Lanterner Brændstofbeholdning 

Reservedunk fyldt op 

Søventiler åbne 

Kølevandsfilter renses 

Motoren får kølevand 

Motorinstrumenter fungerer 

Lænsegrej fungerer 

Dev. tabel ajourført (evt. ny udarbejdes) 

Løst grej og udstyr fastsurret 

Ror/ratsystem fungerer 

Luger, koøjer og skylight lukket 

Riggen efterspændt 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

       Sæsonen slut 

Forsikringen dækker i vandet til: ……….

Bestille tid til optagning 

Olie- og oliefilterskift 

Bukke/vinterstativ, samles/rep.





Afsætningsklodser af sundt træ 

Hjemtag alle instrumenter 

Mærker på rigdele, afrigning 

____________________________ 

____________________________

____________________________ 

____________________________ 

 

Vinterklargøring 

Bukke/bådstativ fastlåst 

Mast, rig, spil og beslag rengjort og 
        polishbehandlet 

 

Skrog, dæk, og cockpit spulet, rengjort og 
        vokset. 

Sejl efterset og evt. til rep. 

Motorens ferskvandssystem aftappes eller 
        frostsikres 

Motorens saltvandskøling renses med  
        ferskvand og aftappes 

Afmontere kølevandsrotor 

Aqua-drev afmonteres og hjemtages 

Aksel og kardanled smøres ind i fedt, skruen 

        hjemtages 

Bundprop tages ud 

Tømmes for bundvand 

Vandtank tømmes 

Toilet tømmes 

Bådbatteri oplades/hjemtages 

Luftventiler åbnes 

Skabe, bænke, skuffer tømmes 

Alt løst grej hjemtages 

Rengøring indenbords 

Overdækning af båden 

Vintertilsyn og motor håndtørnet d. / / 

Nabobåd sikkert afstivet 

____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________
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