Förändrade sjösättningsrutiner i coronatider
Vi i SBK anpassar oss till de rekommendationer som finns för att kunna hålla den sociala distansen
och inte bilda för stora grupper. Vi värnar om allas hälsa och att visa respekt för varandra.
I funktionärsgruppen har vi i år anpassat hanteringen av båtarna i samband med sjösättningen. Vi
vädjar till alla som medverkar, medlemmar, medhjälpare och funktionärer att följa de
instruktioner som vi tagit fram för de gemensamma sjösättningarna.
Vi har i år delat in sjösättningarna i mindre grupper och fler tider. Vi vill att båtägare och
medhjälpare är på plats vid båten de tider som lämnats för sjösättning.
Om du som båtägare eller medhjälpare har sjukdomssymptom, håll dig borta och om möjligt se till
att någon annan kan närvara vid sjösättningen. Fungerar inte det, hör av dig till oss
(landansvarig@saltsjobadensbatklubb.se) och berätta det. I så fall flyttar vi båten om den ligger i
vägen. Funktionär som har sjukdomssymptom kan inte delta och anmäler också till Landansvarig.
Inträffar något i sista stund, ring 070-518 12 70.
Sjösättning med subliften.
Förbered båten med en förtamp och en aktertamp på styrbordssidan liggande på däck. Se till att
inget virke, stegar, skräp mm ligger på marken runt båten.
SBK:s funktionärer hanterar båten på land, kör fram subliften tar bort stöttor, slingar den kör ner
den till rampen utan medverkan av ägare eller medhjälpare. Om båten kväver special hantering ex
är framtung mm skall ägaren meddela det till sublitföraren.
Under tiden båten transporteras till rampen skall båtägaren och medhjälparen flytta undan
pallning, stöttor mm så att de inte är i vägen för nästa båt
När båtägaren kommer till rampen sjösätter vi båten, lämnar bryggan så att ägaren kan gå
ombord och kontrollera att allt är OK. Båtägaren lämnar sedan båten och bryggan. Funktionärer
tar över, lossar slingen kör upp subliften och förtöjer båten vid rampen.
När alla funktionärer lämnat bryggan tar båtägaren över och flyttar båten till sommarplatsen.
Innan dagen är slut skall båtägaren städa platsen där båten vinterförvarades, pallning stöttor
flyttas till anvisat områden för sommarförvaring.
Sjösättning med bärgare och trailer.
Förbered båten med en förtamp och en aktertamp på styrbordssidan liggande på däck. Se till att
inget skräp, virke, stegar mm ligger på marken runt båten.
Funktionärer och förare hanterar båten och bockarna utan medverkan av ägare eller medhjälpare.
Under tiden båten transporteras till rampen skall båtägaren och medhjälparen flytta undan
pallning, stöttor mm så att de inte står i vägen för nästa båt.
När båtägaren kommer till rampen är båten sjösatt. Funktionärerna drar av båten, förtöjer den
och lämnar bryggan.
Båtägaren tar båten och flyttar den till sommarplatsen.
Innan dagen är slut skall båtägaren städa platsen där båten vinterförvarades, pallning stöttor
flyttas till anvisat områden för sommarförvaring.
Det är upp till alla som medverkar att följa dessa instruktioner och hålla 2 meters avstånd till
andra personer så att vi alla känner oss säkra och förblir friska och kan njuta av sjölivet kommande
sommar.

