Retningslinjer for LSF Vinteropplag Kokkenes 2015-2016
Følgende retningslinjer gjelder for vinteropplag av båter på Kokkenes administrert av
Lillesand Seilforening.
Generelt








Kontrakt for opplag skal være undertegnet og levert LSF. Båter uten kontrakt vil bli
fjernet for eiers regning og risiko.
Båteier er selv ansvarlig for at båten er sikret mot velt og at det benyttes materiell
(krybbe, tauverk, presenning etc) som er beregnet for båt og værforholdene de
utsettes for.
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.
Opplagsområdet på Kokkenes skal være ryddet for båter og materiell innen lørdag 7.
Mai. Kostnader til fjerning av båter, krybber etc vil bli belastet båteier.

Opplag med mast oppe
Det er ikke anledning til å ha mast på seilbåt oppe ved vinteropplag på Kokkenes. Dette
grunnet støyplage for naboer og økt fare for båtvelt.
Strøm
Det er ikke lov å ha permanent tilkoblet strøm/230v i båten under vinteropplag. Dette
grunnet brannfare. Gas/olje/parafinbrennere tillates heller ikke brukt.
Tips til sikkert vinteropplag
På LSF sin 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.
Bestilling av opplag, kranløft, opptak & utsetting
Dette besørges av Kristen Flaa, tlf 91563655 / kristen@kflaa.no.
Kontakt, spørsmål etc:
Ta kontakt med Ove Bessesen, opplag@lillesand-seilforening.no, tlf 90545253
Mvh Lillesand Seilforening

