
Fall festet korrekt og satt skikkelig? Fall festet korrekt og satt skikkelig?

Feste for halshjørne (framhal) OK? Feste for halshjørne (framhal) OK?

Uthal satt korrekt ihht vindstyrke? Uthal satt korrekt ihht vindstyrke?

Kunnigham satt korrekt? Kunnigham satt korrekt?

Akterlus OK? Akterlus OK?

Vindex OK? Vindex OK?

Halshjørne festet i riktig høyde? Halshjørne festet lavt?

Kroker satt OK? Kroker satt OK?

Fall festet OK? Fall festet OK?

Skjøte festet direkte i skjøtehjørne? Skjøte festet direkte i skjøtehjørne?

Feste for skjøteblokk OK? Feste for skjøteblokk OK?

2 sett lus (+ akterlus) OK? 2 sett lus (+ akterlus) OK?

Strikk/tau for å holde forseilet nede?

Gå ut med kun storseil (revet)?

Skal du ha bunnproppene i ved sjøsetting og på seilturen?

Ta ut bunnproppene og tøm for vann, still båten på skrå, baugen litt opp

T. Log, 11/4-2013

Kommentarer/forslag:

Ikke bruk unødvendig spylevann på rene og tørre seil (kan gi fuktproblem)

Står båten riktig på trallen slik at hjulene ikke skraper grus på skroget?

Gult flytetau fritt (for å gjøre det lettere å klatre oppå skroget ved kullseiling)?

Er de 2 hvite kjølfestetauene satt riktig over kjølen?

Er kjølsikringen riktig satt over de hvite tauene?

Er regntrekkets glidlås festet OK (+ borrelås rundt mast)?

Tøm mellomrommet mellom skrogene via sort bunnpropp nede på hekken

Er all 4 ristroppene festet OK?

Er strikkene for å løfte ristroppene OK?

Er roret festet OK?

Er roret sikret mot å gå tapt ved brekkasje?

Storseil (moderate vindforhold)

Forseil (moderate vindforhold)

Har du/dere byttetøy og håndkle tilgjengelig etter seilasen?

Skal dere ha bunnproppene satt i ved sjøsetting?

Er det padleåre(r) i båten?

Generelle forhold

Vindforhold, seilkunnskaper, sikringsbåt, etc

Kjenner værmelding for de neste timene?  Temperaturen i vannet?

Har du vurdert medseilers seilkunnskaper og fysiske forutsetninger?

Vet noen hvor dere er, og hvor lenge dere blir borte?

Er du/dere tunge nok til å snu kullseilt 2K og trekke medseiler oppi båten?

Er behov for sikringsbåt vurdert ?

Sjekkliste for 2K seiljoller
(Haugesund seilforening / Karmøy seilforening, 4. april 2013)

Aktuell 2-Krona reservert på seilforeningens hjemmeside?

Pass på at ikke vindex'en skades av høye trær

De sakene dere tar med  utpå, tåler de sjøvann?  (mobiltel., klokke, briller…)

Konservering etter seiling

Ved opptak, er båten skikkelig festet til trallen med tau bak forstaget?

Er alle flater som har vært i kontakt med sjøvann spylt rene?

Revet storseil

Forseil (sterk vind)

*)  Flere har slitt med aut. oppblåsbare vester.

Sko som ikke setter merker?

Er regntrekket festet i akterspeilet?

Alle skader og feil må rettes av skadevolder.  (Vi har IKKE egne servicefolk)

Har du kunnskaper som tilsier seiling i disse vindforholdene, strøm, ... ?

Pass på at ikke hekken skraper i bakken ved transport på tralle

Er regntrekket festet rundt stagene (3 hemper + 1 borrelås)?

Er regntrekket festet under skroget (3 hemper)?

Har dere vurdert type vest* i forhold til å snu kullseilt 2K?

Har dere repetert rutiner for å snu kullseilt 2K?  Kan du og medseiler svømme?


