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HANSE 315 – TJEKLISTE IND 

 
Rådfør denne tjekliste når du går i havn og forlader båden. 

1. PLANLÆGNING 

 Planlæg / overvej sejladsen ind i havnen inden du sejler ind. 

 Kend havnen (hvis fremmed havn) - se online havnelods. 

 Skipper fordeler opgaverne for sikker og rolig sejlads i havn. 

2. FORTØJNING (PÆLEPLADS) 

 Inden anløb klargøres fortøjninger og fendere. 

 Fendere bindes fast til søgelænder vha. et dobbelt halvstik med slip. 

 Gå først til luv pæl og fang/bind fortøjningen - fang evt. også luv styreline. 

 Vær særligt opmærksom på sidevind og HOLD FRI af nabobåde og pæle. 

 Forfortøjninger føres gennem klydserne og bindes på klamperne. Ikke for 

stramt, da båden skal kunne håndtere skiftende vandstand. 

 Agterfortøjninger SKAL krydses så båden ikke driver for meget i sidevind. 

 Sørg for båden ligger ca. midtfor på bådpladsen. 

3. PAK SEJLENE PÆNT 

 Kontrollér fokken er rullet pænt op med det grå UV filter yderst. 

 Pak storsejlet med pæne folder og ingen hårde knæk. 

 Fastgør blidt storsejlet med sejsinger - brug halvstik med slip. 

 Lyn presenningen over storsejlet. 

4. PAK BÅDEN 

 Kvejl alt tovværk pænt op. 

 Sørg for at Reb 1 og Reb 2 ikke er for totte til at sætte storsejlet igen. 

 Fjern spiler- og genakkerfald fra masten så de ikke kan klapre om natten. 

 Fjern spilhåndtag fra spil og opbevar dem om læ. 

 Afmonter rorpindsforlængeren og opbevar den i kistebænken. 

 Stryg yachtflaget og opbevar det i den store kistebænk. 

 Monter dæksler på instrumenterne. 
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5. VASK OG RENGØRING 

 Generelt – efterlad ikke en beskidt båd til næste hold. 

 Vask cockpit og dæk for at fjerne snavs, fodspor, fugleklatter, osv.  

HUSK AT LUKKE ALLE LUGER FØRST. 

 Vask kun teaktræet med en blød børste - ALDRIG med stiv børste. 

 Fjern dit affald. 

6. PAK BÅDEN OM LÆ 

 Sluk for strømmen på hovedafbryderen. 

 Åben forlugen på lille klem så den stadig er låst men giver lidt luft ned. 

 Efterlad dokumentet ”Hanse 315 – Introduktion” ovenpå kortbordet. 

 Luk nedgangslugen helt til – men træk den ikke hårdt ud over bagstopper. 

7. MELD EVT. SKADER / DEFEKTER 

 Har du lavet en skade eller opdaget en defekt, så rapporter venligst dette 

for vi hurtigst muligt kan udbedre den. 

 Send e-mail med beskrivelse og evt. billede til baadmand@egaasejlklub.dk  
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