
Upptagning 2018
Samling kl 08.00

Upptagning 2018
Sjösättning 2019

– bli registrerad
– visa giltigt försäkringsbrev
– kontrollera att båt- och medlemsuppgifter 
stämmer samt att det är samma namn på 
medlem, båtägare och försäkringstagare

Lördag
15/9

kl 08.00
Saneringsbåtar

Lördag
29/9

kl 08.00

Söndag
30/9

kl 08.00

Lördag
13/10

kl 08.00

Söndag
14/10

kl 08.00

Lördag
27/4

kl 08.00

Lördag
27/4

kl 08.00

Lördag
4/5

kl 08.00

Lördag
18/5

kl 08.00

Lördag
25/5

kl 08.00

f

Fredag
26/4

kl 16.00

Upptagning och sjösättning
Tiderna framgår av figuren ovan alltså att 
sjösättningsdag bestäms av upptagnings-
dag som väljs av teckningslista.  Bokning 
kan göras i BAS fr.o.m. den 10:e augusti.
OBS! Båthusdimension ska anges.
   Trailerbåtar på hamnplanen måste vara  
borttagna senast 15 september och skall 
placeras på plats anvisad av hamnkapte-
nen. 
    Tidig upptagning och sen sjösättning är 
tänkt för medlemmar utan egen båtplats 
samt för er som planerar större arbeten på 
båten.  
   Upptagning 15 sept gäller i första hand 
båtar som ska saneras.
 Upptagning vid andra tider än ovanstå-
ende medges undantagsvis och ska avtalas 
med hamnkaptenen Avgift 1.500 kr. 

Transport av vaggor 
Vaggor transporteras med truck och sker 
tisd 21/8 kl.18.00, sönd 9/9 kl.10.00 
sönd 23/9 kl.10.00 och tisdag 9/10 kl.18.00. 
Alla som väljer denna transport skall 
hjälpa till i lag. 
  Transport vid annan tidpunkt med 
truck kostar 400 kr och skall avtalas med 
hamnkapten. 

Pallning av båtar 
Båtägare skall ha egna bockar och stöttor 
men helst vagga. Säkerhetskrav och anvis-
ningar enligt ”Vaggor/Stöttor på JBS varvs-
område (se hemsidan under flik hamnen) 
skall följas. Exempelvis måste bockar vara 
stelt förbundna tvärs och för segelbåtar 
även i längsled. Vaggor för båtar med mast 
på skall besiktigas av hamnkapten som 
också kontaktas vid andra vaggfrågor.

Märkning 
Båtar skall ha väl synlig JBS-dekal med 
medlemsnummer och slingmärkning för 
att tas upp. Vice hamnkapten lämnar ut 
dekal och slingmärken. 
  Bockar, vaggor, båtvagnar och master ska 
ha en speciell plastmärkbricka med med-
lemsnamn, nummer samt telefonnummer 
som syns även när båten är täckt. Brickor 
med märktråd och penna finns i hamn-
kontoret och vid masthuset. 

Masthuset 
Mastmateriel ska buntas ihop ordentligt. 
Inga lösa linor eller utstickande delar som 
kan vålla skada får finnas. Förstagsrullen 
skall tas bort om den sticker ut längre än 
masten. 
  Master skall läggas på anvisad plats. 
Platslistor finns anslagna vid masthuset. 
Kontakta hamnkapten i frågor om detta! 
  Märkbrickan ska kunna läsas när masten 
är på plats. 
  Det är parkeringsförbud framför masthu-
set under upptagningsveckorna. 

Pallvirke och vaggor 
Pallningsvirke och annat som ligger kvar 
på övre plan efter 20 oktober och ej är 
märkt med speciell plastmärkbricka med 
medlemsnamn och nummer samt ”år 
2018” kommer att forslas bort. 

Informationsträff 
En informationsträff för nya medlemmar 
och för de som för första gången skall ha 
vinterplats äger rum tisdag 18 september 
kl 20.30 i klubbhuset. Upptagnings-och 
sjösättningsrutiner med mera kommer att 
presenteras. 

Parkering
Parkering/trafik i hamnen är ej tillåten när 
upptagning pågår.

V I K T I G T !  V I K T I G T !

Hamnbefäl (bär orange väst) ansvarar för 
säkerheten, och;

– informerar medlemsgruppen om säker-
hetskraven innan upptagning påbörjas

– delegerar uppgifter till medlem/
   ersättare
– kontrollerar att ingen person befinner 

sig på, i eller under båten när den lyfts 
– dirigerar truckföraren
– kontrollerar att avfendring/madras-

sering mot truck är tillräcklig för      
transport

Medlem (bär gul väst) skall;

– vara närvarande vid upptagning av egen 
båt. Medlem kan utse ersättare som då 
skall ta medlems fulla ansvar

– ha förberett båten för smidig hantering 
och demonterat delar som kan skadas

– avfendra mot truck vid risk för skador
– se till att slingmärkning finns
–  utföra delegerade uppgifter
– ge klartecken till hamnbefäl vid lyft av 

egen båt när sling kopplats och kollats

OBS!

– Inga barn i närheten vid trucklyft!
– Ingen får vistas under båt eller truck- 

gafflar!
– När medlems egen båt tagits upp skall 

medlem snarast återgå till arbetslaget.

Lördag 
25/8

kl. 08.00

Lördag
4/5

kl 08.00

10-12 båtar 
närmast rampen   

Boka på resp.upptagningslista via BAS 
     https://bas.batunionen.se 
     senast en vecka före upptagningsdag. 
    Se även separat anvisning!


