
Retningslinjer for LSF Vinteropplag Kokkenes 

Følgende retningslinjer gjelder for vinteropplag av båter på Kokkenes administrert av 

Lillesand Seilforening. 

 

Vanlig opplag, gjelder alle: 

 Alle krybber skal være i god stand og dimensjonert for båten. Stålkrybber skal 

ikke være nedrustet og ha gode strekkfisker/bolter. Trekrybber skal ha friskt 

treverk uten råte. 

 Krybbene skal være korrekt montert, dvs iht. monteringsanvising fra produsent. 

 ”Billigpresenninger” tillates ikke grunnet støy. Minimum dukvekt er minst 150 

g/m2. 

 Presenninger skal være skikkelig bundet fast/ned slik at de i minst mulig grad slår 

og lager støy som naboer på Kokkenes kan klage på. 

 ALLE krybber/båter skal merkes tydelig med eiers navn og telefonnummer. Bor 

man langt fra båten må man alliere seg en lokal person som evt. kan se til båten. 

 Båten skal ha jevnlig tilsyn slik at f.eks. avrevne presenninger og lignende kan 

fikses. Er man selv bortreist i lengre periode skal det oppgis en person som kan 
kontaktes ved behov, f.eks. ved skader på båt, om presenningen løsner etc. 

Opplag med mast oppe: 

 Opplag med mast oppe gjelder kun for båter fra og med 33 fot. 

 For båter som søker om å ha masten oppe under opplag tillates kun faste krybber 

som er dimensjonert for denne ekstra belastningen. Dette innebærer at krybber 

som "Ilas krybbe"/"Kjettingkrybbe", "Anders Torp krybbe" etc ikke er godkjent for 

denne type opplag 

 ALLE FALL i master skal uten unntak festes slik at de ikke slå og støyer i vinden. 

Det er altså ingen god løsning å sette dem inntil masten og stramme til. Fallene 

kan f.eks. tvinnes noen ganger rundt forstaget eller ytter/innervant og så festes 

ned. Et tips er å feste alle fallene sammen med en enkelt flaggline som deretter 

heises til topps. Flagglinen tvinnes rundt forstaget. Da er fallene skjermet for vær 

og vind inne i masten samtidig som det kun er en enkel flaggline som skal bindes 

ned. 

 På båter med delt lateralplan skal kjølen sikres mot sideveis forflytning i krybben. 

 Det skal være fast oppstøtting (f.eks. 2"x4") fremme og bak på båten. 

 På båter som settes på løst underlag/grus skal det sikres at hverken båt eller 
krybbe "siger" ned og gir skjevhet. 

Strøm 

Strømtilgang tillates kun etter søknad. Skal man ha strøm på i båten vinterstid tillates 

utelukkende elektrisk utstyr som er forsikringsgodkjent (FG godkjent) og tilpasset 

permanent bruk uten daglig tilsyn. Skjøteledninger, koblinger etc. skal selvsagt også 

være egnet for utebruk. Man kan altså ikke ta med seg en gammel vifteovn hjemmefra 

og sette i båten. Båtene står så tett plassert at brenner en båt ned, tar den flere med 

seg. (Skal man ned i båten å jobbe en vinterdag kan man selvsagt bruke vanlig ovn så 

lenge denne ikke står på uten tilsyn) 

Tips til sikkert vinteropplag 

På LSF son hjemmeside http://www.lillesand-seilforening.no, under menyvalg "Opplag 

Kokkenes" finnes link til en artikkel fra Seilmagasinet som LSF har fått tillatelse til å 
distribuere vederlagsfritt. Artikkelen er svært nyttig for tips om sikkert vinteropplag.  
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