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HANSE 315 – VELKOMMEN OMBORD 

 
Velkommen ombord på vores Hanse 315 (årgang 2007) skolebåd, købt og 

hjemsejlet, fra Mariestad i Sverige, juni 2020. Båden er 31 fod, moderne, 

flot, komfortabel, veludstyret, rummelig og ikke mindst velsejlende. 

 

Båden må kun sejles med en godkendt skipper ombord. Dvs. et klubmedlem 

med duelighedsbevis og vores eget interne skipperbevis til båden. Andre 

klubmedlemmer kan naturligvis deltage uden nogen beviser. 

Klubben ønsker generelt at medlemmer skal kende båden, og kunne føre 

hende sikkert, før der kan udstedes et skipperbevis. 

Der må maks. sejles med 6 personer ombord. Se endvidere særskilt 

dokument med betingelser for brug af båden. 

Betjening af båden og dets udstyr er fuldt dokumenteret på dansk med 

tekst og billeder. Du alle finder de laminerede manualer nede i kortbordet. 

De laminerede udgaver af dette dokument og Tjekliste UD, skal dog altid 

efterlades synlige ovenpå kortbordet. 

Manualerne omfatter betjening af; anker og ankerspil, cockpit, el-

kontakter, gasovn, gennaker, GPS, instrumenter, motor, oliefyr, pantry, 

rullefok, selvstyrer, storsejl, toilet og VHF-radio.  

Dertil finder du også dokumenter med bådens sikkerhedsinstruks, 

specifikationer, en udstyrsliste samt tjeklister for sejlads UD og IND.  

Læs og brug dokumenterne for at minimere risikoen for fejl og uheld! 
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Er du i tvivl om noget, så tjek først dokumentationen inden du kontakter 

nogen i klubben med spørgsmål. Forslag til forbedringer af manualerne, er 

meget velkomne i sejlerskolens Facebook gruppe eller direkte på e-mail til 

Lars Fastrup. 

INDRETNING 

Om læ er båden indrettet som vist på tegningen herunder: 

 

Der er som udgangspunkt køjer til 6 sovende personer – eller 4 hvis ingen 

vil sove tæt sammen i for- og agterkahyt       Bagbord soveplads i for-

kahytten kan skiftes mellem en køje og en siddeplads. 

KONTAKTPERSONER 

I tilfælde af spørgsmål / problemer kan følgende personer kontaktes. 

Navn Rolle Mobil @egaasejlklub.dk 

Klaus Madsen Næstformand 5099 4025 naestformand 

Simon Pedersen Sejlerskoleformand 2071 8329 sejlerskole 

Poul Birk Bådformand 2895 2500 baadmand 

Lars Fastrup Tursejlerformand 2334 0733 baadbooking 

 

RIGTIG GOD VIND       


