*** Dessvärre går det inte att selektera ut endast segelbåtar ur Bas-K, därför går detta till samtliga
medlemmar ***
Kära seglande medlemmar,
Vi strävar hela tiden att förbättra förvaringen och behöver er hjälp för att det skall fungera fullt ut.
Det är trångt i mastskjulen, det bidrar till att master skadas så vi behöver skapa plats.
Vi kommer avlägsna alla omärkta grejer från mastskjulen inom kort och lägga ut de på backen.
Lämna plats för påstigande så att säga. Så kontrollera att ni inte har något där ”sedan gammalt” och
märk upp. Har ni en bom liggande där, avlägsna den, se nedan,
För att undvika skador på masterna vill vi att stående rigg, vant och stag med tillhörande
vantspridare, demonteras från masten innan den läggs på plats. Inga vantspridare får finnas kvar på
masten när den läggs på plats. Master med vantspridare kommer plockas ut ur mastskjulet.
Förstagsprofil lossas och förvaras separat alternativt lossas från infästningen och läggs omlott så att
rullen hamnar nedanför mastfot. På det sättet tar det mindre plats och fler master får plats. Det finns
master med fiolstag som inte går att demontera, lägg masten djupt in och vänd fiolstaget inåt
mastskjul.
Skrymmande, utstickande anordningar i masttoppen bör demonteras i möjligaste mån.
Inga master får hängas fritt från taket utan alla master måste ligga på konsolerna.
Bom skall inte förvaras i mastskjul, lägg den på däck under vintern eller ta hem. Detta pga.
platsbrist.
Att demontera stående rigg skapar utmärkt tillfälle at inspektera alla vant och stag för skador,
rengöra vantskruvarna, smörja de med vantskruvolja samt vid återmontering tillse att de alla vänds
så att de spänns åt samma håll, ett tips bara.
Lättare master placeras i övre mastskjulet.
I det nedre mastskjulet, facket mot sjön, får bara master som är längre än 15 m läggas.
Båtklubben äger ett långt måttband, bara så ni vet. Kortare master kommer plockas ut utan
bedövning.
Slutligen kontrollera att er mast är märkt vid mastfoten och att det är lätt att läsa av när den ligger på
plats.
Vi är medvetna om att det kommer skapa lite mer arbete men vi ber er att respektera de nya
reglerna så att vi alla kan hjälpas åt att få till en bättre förvaring i mastskjulen.
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