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Kort och viktig information om sjösättningen våren 2021
Nu drar det ihop sig inför årets höjdpunkt. Många har väl redan påbörjad vårrustningen och en
del kanske till och med är klara. Det finns säkert några som har lite ”is i magen” också.
Jag vill med det här trycka på några saker.

Bokning
Alla tillfällen finns nu uppdaterade i BAS, registrering kan göras från 5 april kl 0800.
Hälften av alla tider kan bokas i BAS och resterande i pärm i klubbhuset, enkel manual i
slutet av dokumentet
Fem dagar innan sjösättningen stängs möjligheten att boka i BAS och ev obokade tider läggs
ut i klubbhuset
Jag ansvarar för att det blir gjort och att kompletta listor finns tillgängliga för kranföraren.

Bommen
Bommen efter klubbhuset ska vara stängd och låst under hela dagen. Traktorföraren låser 15
min före sjösättningens början och öppnas efter att alla vagnar har kommit på rätt plats.
Ni som ska arbeta med båten måste då parkera utanför

Hamnplan/avspärrning
Vi kommer, precis som förra året, att spärra av området. För alla utom de som har en uppgift
vid kranen. Vid båten/kranen ska det bara finnas kranförare, båtägare och 1-2 medhjälpare för
att hålla i båten.
”Åskådare” ska inte finnas i närheten vid sjösättning.

Mastarbete
Allt arbete med master sker på spolplattan, inte på hamnplan. Det gäller under hela
sjösättningsperioden 19/4 till 6/6.

Toaletter
Toaletten på långsidan är avsedd för kran-och traktorförare, nyckel hos kranföraren.
Toaletterna på kortsidan avsedd för övriga.
Tänk på hygienen, sprita händerna och håll avstånd.

Övrig hygien
Desinfektionsmedel/sprit ska finnas i varje traktor och vid kranen samt på toaletterna.
Ansvarig för det är traktorförarna. Utrustningen finns i marinan.
Se till att hålla avstånd, så gott det går, vid all verksamhet
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Båtar/vagnar
Före sjösättning
Eftersom vissa även sjösätter på annan tid än de fasta som erbjuds så måste alla se till att båt
och vagn är körbar den 15 april. Vi kan ju inte styra i vilken ordning båtarna sjösätts så det
kommer att flyttas båtar som står framför.
Ett krav är att alla vagnar är märkta med namn och telefonnummer. De som inte är det
kommer inte att sjösättas. Traktorförarna har mandat att neka sjösättning om det inte är gjort.
Ni som ska sjösätta tidigt tjänar på att ringa de som står framför er i raden. Då kommer det att
gå smidigare och de vet om att deras båt kommer att flyttas. Det kan ju vara så att de håller på
med något arbete i båten som de måste avsluta.
Under sjösättning
Alla deltar i arbetet till dess att alla båtar och vagnar är på plats. Båtar dras fram med traktor
och tillbaka för hand om det är möjligt. När båten är på plats återgår ägaren till kranen för
fortsatt arbetet.
Efter sjösättning
Alla vagnar ska vara på rätt plats och all täckning och övrigt material ligga på vagnen så att
den är körbar nästa dag då andra båtar ska sjösättas. Inget löst material och slarvigt ställda
vagnar när passet är slut.
Traktorförarna bestämmer när det är klart.

Manual till BAS-registrering
1. Gå in på vår hemsida, kdss.se
2. Dubbelklicka på ”Till BAS-systemet” i höger marginal
3. Välj ”Sjösättningsdatum” i höger marginal
4. Klicka på ledig rad i nedre delen av bilden
5. Ny bild ”Boka pass” kommer upp
6. Kontrollera att det är rätt datum och tid
7. Skriv in båtplats i kommentarsfältet ( t ex H15)
8. Klicka på ”Spara bokning” uppe till höger
9. Ny bild, du ser nu ditt namn, medlemsnummer och båtplats på ena raden i nedre delen.
10. Klart, logga ut
Du kan ångra en bokning.
Gå till p.3 och välj dag därefter klickar du det röda x-et i nästa bild. Klart!
Kenneth Jansson
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