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Lagledare eller träningsansvarig koordinerar transporter, föräldrar förväntas hjälpa till med transporter! 

Meddela omgående eventuella brister och skador till Juniorsektionen! 
 

Innan lasting 

Varje coachbåt har en avsedd trailer, kontrollera innan lastning påbörjas! 
Nyckelknippa för varje motorbåt med startnyckel och hänglåsnyckel finns i träningsförrådet.  

Lasta båt 

- Koppla trailern till bilen. OBS glöm inte säkerhetsvajern samt att veva upp stödhjul! 
- Ta bort ev ljusramp, beror på vilken båt och båttrailer du har.  
- Kör ned kärran på båtrampen så att endast gummit på däcken är under vatten.  
- Se till att motorn är i helt uppfällt läge.  
- Koppla vinschband till båt, vinscha upp båten på trailern mot stoppet på trailern.  
- Säkra båten i trailern med spännband i akter och för.  
- Koppla in elkabel, kontrollera säkerhetsvajer och stödhjul 

Motorer får inte transporteras i uppfällt läge – risk för skador på motorn! 

Det är ditt ansvar att coachbåten är korrekt säkrad på kärran och korrekt kopplad på bilen! 

Kontroll av material  

- Pontonerna skall vara hårt pumpade.  Luftpump läggs i förluckan.  
- Fylld bränsletank med slang + ev reservdunk. Kontrollera så att rätt tank tas med!  
- Startnyckel med dödmansgrepp  
- Ankare med ankarlina.  
- Vattentät säkerhetspåse som skall innehålla:  Förbandskudde, Kastlina och Kniv  
- Kätting och hänglås för båten samt kätting och hänglås för trailern.  
- Extra förtöjningstampar.  

Lasta av båt 

Kontrollera med arrangerande klubb var coachbåtar skall sjösättas. 

- Ta bort ljusramp, beror på vilken trailer du har.  
- Lossa spännbanden, lägg spännbanden i förluckan i båten.  
- Kör ned kärran på båtrampen så att endast gummit på däcken är under vatten.  
- Se till att motorn är i helt uppfällt läge, winscha ned båten försiktigt i vattnet.  
- Kör upp till lämpligt ställe och montera ljusramp, parkera trailern på anvisad plats. 
- Lås trailer med kätting och lås. 

Innan hemfärd, kolla att surrningarna är OK och kom ihåg att ta med kättingar och hänglås tillbaka till 
klubben! 

  


