Regler for brug af skawdyks gummibåde og motorer.
• Kun medlemmer af Skagen Sportsdykkerklub “Skawdyk” kan låne klubbens
bådmateriel og er selv ansvarlige for brugen af materiellet.
• Lån af bådmateriellet og traileren skal føres i logbogen.
• For at låne bådmateriel skal mindst en af deltagernen have gennemgået en
bådkursus i Skawdyk.
• Klubbens mateiel må kun benyttes til klubture. Alle klubbens medlemmer kan
starte en klubtur ved at iværksætte telefonkæden der kan findes på klubbens
hjemmeside og opslagstavlen i klubhuset.
• Ved lån af gummibådsmateriel skal der som minimum være 3 deltagere. Der
udpeges en bådfører (en der har gennemgået bådkursus), som udfylder logbogen.
Her fremgår det hvilket sikkerhedsudstyr der som minimum skal med ombord.
• Der skal være godkendt (DVA ) redningsvest til alle ombordværende i gummibåde
( lov ). Veste der benyttes i forbindelse med dykning er godkendt indtil videre. Ved
sejlads med klubbens gummibåde skal der bæres rednings- / svømmevest eller
dykkerdragt uden blybælte
• Udlån af materiellet prioriteres således: 1. uddannelse - 2. annoncerede ture - 3.
telefonkædeture.
• Fejl og mangler skal altid føres i logbogen der ligger i kompressorrummet og
meldes direkte til klubbens ansvarlige for gummibådsmateriel (evt. via vores
hjemmeside: ”Sikkerhed og udstyr”). Kan du som låner selv reparere fejlen gør
du det inden aflevering af materiellet! Skadevoldere ( forskyldt eller uforskyldt )
skal deltage i reparationsarbejdet. Mangler og fejl på gummibådsmateriel der er
ombord på Oberon føres Oberons logbog.
• Bådtrailer må kun trækkes på godkendt træk.
• Efter brug skal motoren samt båd og trailer vaskes.
• Både, motorer og trailer skal overnatte i garage. Båd og påhængsmotor der
benyttes på Oberon undtaget, men skal være fastlåst.
• *Benzin:
• Til 20 hk Mariner benyttes der alm. benzin oktan 95 blandet med 1,5% outboard
marine olie.
• Til 15 hk Mariner benyttes der blyfri benzin oktan 95 blandet med 1,5% outboard
marine olie.
• Overtrædelse af reglerne vil blive behandlet i.h.t. klubbens vedtægter.
* Såfremt der ikke er benzin nok på tankene tappes evt. fra ekstra dunk i bådeskuret
mærket ”OLIEBLANDET BENZIN”.
Hvis der skal købes benzin (alm. Oktan 95) og specialolie til påhængsmotorer, skal
det købes hos Q8 på Hans Baghs Vej.
Husk læsbar underskrift på fakturaen.
Bestyrelsen

Farvandsområde……………………….....
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/

-

FORMÅL:
Forventet dykkermål:

Afgang fra klubhus
Forventet ankomst til klubhus
Ankomst til klubhus
Bem.:

Fører :
Deltager:
Deltager:
Deltager:
Deltager:
Deltager:
Kl.
Kl.
Kl.

Afkrydsningsliste for medbragt materiel:
Sæt Noter hvis der er mangler, defekter eller sket
X skader på noget af materiellet.
Gummibåd (rød)
Gummibåd (grå)
Påhængsmotor 20 hk Mariner
Påhængsmotor 15 hk Mariner
Benzintank nr.
Luftpumpe / fyldeslange
Beholder med nødraket. m.v.
Anker (plade) med kæde og 40
m tov
Anker til slæb med 40 m tov
Padler
Redningsvest/dragt til alle
Pøs
Bøje, tov 20 m, og bundlod
Dykkerflag på bambusstang
Genoplivningskuffert
GPS navigator
Ekkolod
VHF
Privat mobil tlf. (nr.)
Bådtrailer
Andet (noter hvilket)

Underskrift fører………………………………

