
HJÆLP JEG HAR KØBT BÅD, 

OG NU BLIVER DET VINTER –

HVAD GØR MAN?

• MAST OG RIG

• SKROG OG SANITET

• UDRUSTNING

• MOTOR

• GOD TONE PÅ HAVNEN



MAST OG RIG

Sejl
Efterse for revner og syninger 

Være helt tørre

Lægges sammen og stuves væk på 
tørt sted.



MAST OG RIG

RIG
Efterse for revner og belastningsskader. Kontroller wirer for 
kordelsprængninger (lus) eller åbninger i snoningen. Demonter rig og alt 
eftermonteret udstyr som antenner mv. 

Vask mast og bom i ferskvand. Udtag wirefald. 
Smør masten med vaselinolie eller andet 
masteprodukt.

Pak ind.

Rengør og smør Wirer, gevind og terminaler.



SKROG OG SANITET

Skrog: Efterse for slagmærker

Kontroller 
hejsepunkter

Udtag evt. loggen.



SKROG OG SANITET

Udstyr: Alt fugtsugende tages hjem/ 
sikre god udluftning

Elektronisk udstyr

Andre tyvetækkelige effekter.



SKROG OG SANITET

Sanitet Efterse søventiler

Frostsikre vandtank og slanger

Frostsikre toilet



MOTOR
Skifte motorolie

Skylle igennem med ferskvand og 
frostsikre.

Evt. Udtag impeller

Batterier, terminaler efterses.



MOTOR

Brændstof forfilter kontrolleres for 
vand

Sug evt. med sugeslange fra 
bunden af tanken slam og vand.

Fyld tanken helt op.



GOD TONE PÅ HAVNEN

Ved 
mastekranen

Kortest mulig tid ved kran. Dvs. demonter kabler, kahytsborde 
mv. der skal væk inden.

Løsgør vanter og stag så alt er klar.

Kortest mulig tid på vogn og bukke. Når masten er af lægges 
den på bukke, så andre kan bruge vognen. Masten klædes af 
og lægges væk hurtigst mulig, så bukkene ikke blokeres.

Dreje kran på plads inden båden forlægges tilbage på plads.

( Båd på plads før afklædning af mast.) 



GOD TONE PÅ HAVNEN

I 
maste
skuret

Alt ekstra udstyr skal demonteres.

Efterses inden oplægning. Pakkes ind?

Vær forsigtig med andre master i skuret. Ikke 
træde på eller mase sammen. Aldrig ovenpå 
andre. Pas på lanterner.

Tydelig afmærkning af mast, bom og stag med 
bådnavn, bådplads samt tlf. nr.



GOD TONE PÅ HAVNEN

På 
både

pladsen

Forbered stativ. Rengør og smør 
bolte og svirvler. 

Sikre presenninger og støtter.

Gerne lade på batterier. Vis 
hensyn ved brug af vand.



RIGTIG GOD FORNØJELSE

spørgsmål


