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HANSE 315 – TJEKLISTE UD 

 
Rådfør denne tjekliste fra pkt. 1 til 6 inden du sejler ud. 

1. PLANLÆGNING  

 Tjek farvandsudsigten for hele turen - bliv inde ved middelvind over 10 m/s. 

 Tjek og pak relevante søkort. 

 Planlæg din tur - lav gerne en sejladsplan for længere ture. 

 Informér pårørende om turen. 

2. TJEK SIKKERHEDSUDSTYR OMBORD 

 Redningsvest til alle ombord - dette er et lovkrav. Tjek patroner. 

 Nødsignaler. 

 Brandslukkere og brandtæppe. 

 Førstehjælpskasse. 

 Gennemgå evt. bådens sikkerhedsinstruks for alle ombord - den er 

tilgængelig online og som print ombord på båden. 

3. KLARGØR BÅDEN OM LÆ 

 Tænd for strømmen; drej rød kontakt under kortbordet til position 1+2. 

 Tænd A1, A2, B4, B5, B6 og B8 på el panelet - se særskilt vejledning. 

 For natsejlads tændes lanterner på A3 og motorlys på A4. 

 Tjek brændstofniveauet på tankmåleren i bagbord side. 

 Tænd VHF radioen på kanal 16 eller kør dual watch på aftalt kanal. 

 Luk ALLE luger helt i forskibs, midtskibs og agter. 

 Fastgør eller fjern alle løsdele så de ikke vælter rundt ved krængning. 

 Nederste del af nedgangslugen opbevares ovenpå øverste skydeluge. 

4. KLARGØR BÅDEN 

 Sæt dansk yachtflag i dagtimerne, bind flagstangen fast til søgelænderet. 

 Fjern dæksler fra instrumenterne. 

 Klargør spilhåndtag. 

 Montér rorpindsforlængeren – den opbevares i kistebænken. 

 Klargør skøder og fald så de er klar til brug på vandet. 
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 Kontrollér stopknob på skøder. 

 Tjek Reb 1 og Reb 2 sidder rigtigt - der skal rebes fra 8 m/s. 

 Tjek fokke skøder er monteret korrekt. 

 Start motoren og tjek kølevand - se særskilt vejledning Hanse 315 – Motor. 

5. SEJL UD 

 Skipper fordeler opgaverne for sikker og rolig sejlads ud af havnen. 

 Afmontér fendere og opbevar disse i kistebænken i bagbord side. 

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

 Hold fast i luv styreline mellem bro og pæl – især ved kraftig sidevind. 

 Smid først læ fortøjning i stævnen. 

 Træk båden roligt ud – brug kun motor hvis nødvendigt. 

 Kvejl agter fortøjninger pænt op og hæng dem på pælene - læ side først. 

 Bak med motoren og drej først når stævnen er kommet fri af pælene. 

 Væk særligt opmærksom på kræfterne i roret for motor – hold godt fast. 

 Sejl roligt ud af havnen (maks. 3 knob) og hold øje med trafik. 

 Ude af havnen kan farten øges – men maks. til 2400 omdrejninger. 

6. SÆT SEJL 

 Sæt sejl – se særskilt vejledning. 

 

 


