Tjekliste
Denne tjekliste er under ingen omstændigheder helt uddybende eller komplet. Tjekliste er beregnet som en
hjælpeliste ved overtagelse af båden. Det er skippers ansvar at gennemgå båden, inden den overtages, og
at rapportere alle skader på båden hurtigst muligt. Skader skal rapporteres til Jacob Jusjong Nikolajsen på
telefon 2929 1480 eller på jjn@m-r-d.dk.
Inden båden overtages og anvendes, bør følgende checkes. Se også inventarlisten i hver båd.
1. Skrog og fastgjorte beslag
a. Er skroget og skrogsamlingerne intakte og uden synlige skader. Se specielt efter på hækken
b. Er der skader på fribord, der bør udbedres.
c. Er logoer beskadiget eller skrammet
d. Er fenderlisten ok hele vejen rundt.
e. Fungerer spilaflaster, blokke og spil uden fejl
f. Er de fastgjorte fortøjninger, som de skal være
2. Mast, fald og skøder
a. Står riggen, som den skal. Ingen løse vanter
b. Er mastekraven ok
c. Er vantbeskytterne intakte og tapet op
d. Fungerer kickeren og spilerbommen uden fejl
e. Fungerer hækstaget
f. Fungerer alle fald samt skøder, og er de forsvarlige at sejle med
g. Er alle skøder til stede
i. 2 stk. barberhal, genua/fokke skøder og spiler skøder
ii. 1 stk. storsejlsskøde
3. Sejl
a. Er spiler, fok, genua og storsejl til stede
b. Var de pakket, som de skulle være
c. Er der flænger eller andre fejl i sejlene, der bør udbedres
d. Bom-presenningen - er den intakt og ok
4. Dokumentation
a. Håndbog/brugermanual til båden
b. CE-certifikat
c. Sikkerhedsinstruktion for bådtypen
d. Producenterklæring
e. Overensstemmelseserklæring
f. Uddannelsesbestemmelser for MRD-skippere
g. Nødkaldsliste
5. Diverse
a. Udstyrsliste
2 stk. spilhåndtag
En øse, en spand og en svamp
Håndholdt og fastgjort pumpe
Logbog, søkort og målerbrev
Anker og ankertov
2 stk. pladeanker med line til udlægning af mærkebøje (kun Match28’er)
2 stk. runde fenderbøjer
En svaber
Et sponsorflag
Førstehjælps-minikit

