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Denna handbok kan ha brister. För att kunna avhjälpa dessa och i framtiden kunna ge 
skepparna en bättre handbok tar vi gärna emot kommentarer. 
 
Vi vill gärna hjälpa skepparna att lyckas med seglatserna och försöker hela tiden 
utveckla systemen ombord så att alla trivs med att segla med Navigator. Skriv gärna 
ner kommentarer och observationer du gjort under seglatsen i servicehäftet och 
skicka per epost till styrelsen@navigator.fi.  
 
 
Nyheter för 2018 

1. Toaletten är helt och hållet ombyggd men är i stort sätt lika som tidigare. 
Bottenventilen för handfatet måste stängas tidigare eftersom de kommer in 
vatten vid mindre krängning än tidigare. 

2. Båten har fått ett nytt roderblad. 

Nyheter för 2019 
1. Motorn har förnyats. Den nya motorn är en Volvo Penta D2-75 motor med 75 

hästkrafter. LÄS NOGGRANT NYA INSTRUKTIONERNA FÖR 
MOTORN. 

2. Hemmahamnen har ändrat, Navigator finns nu på plats nr 4 i NJKs hamn på 
Björkholmen. Hamnen är grund och Navigator flyter inte på alla ställen i 
hamnen. Kör sakta, följ noggrant farleden in i hamnen och hamnskissen som 
finns i doghousen. Det är absolut förbjudet att ta in eller ut ur hamnen för 
segel! Föreningen rekommenderar att man inte seglar eller speciellt inte 
kryssar i det smala sundet söder om Tiirasaari, pga av risk för grundstötning.  

3. Webastons bränsletank är borttagen och bränslet kommer ur huvudtanken. 
4. En ny ratt som är 20cm större i diameter har installerats. 
5. Två nya navigationsskärmar har installerats i styrmans sittbrunnen. Loggen 

skall avläsas ur babord skärm. 
6. Ett nytt uttag för landströmskabeln har installerats i förpiken och uttaget i 

akterboxen har tagits bort pga risk för elstöt. 
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Förord 
 
I den här handboken hittar du mycket nyttig information om S/y Navigator, hur hon 
fungerar och hur du skall använda henne. Den är skriven som stöd för dig som 
skeppar eller viceskeppar båten. Jag hoppas att du som skeppare eller viceskeppare 
sätter dig in i denna handboks innehåll med eftertanke. 
 
Den här handboken kan ha brister och kanske inte innehåller allt du behöver så 
bondförnuft är något som är mer än välkommet att använda. 
 
I slutet av den här handboken finns även checklistor för hur du skall göra då du 
kommer till båten och hur du skall göra innan du lämnar den. Checklistorna finns 
även i doghousen och skall användas för att allt skall bli gjort. 
 
Ha en rolig seglats! 
Niklas Kumpulainen 
Kommodor 
 
  



 

 Sida 4 

Innehåll 
1. Fakta om s/y Navigator _________________________________________________________ 5 

2. Kontaktuppgifter ______________________________________________________________ 5 

3. Vid varje seglats _______________________________________________________________ 5 

2.1 Före seglatsen _____________________________________________________________________ 6 
2.2 Under seglatsen ___________________________________________________________________ 6 
2.3 Efter seglatsen ____________________________________________________________________ 6 

4. Placering av teknik och skrovgenomföringar _______________________________________ 7 

5. Från A till Ö ombord. __________________________________________________________ 8 

6. Skepparkrav och seglatsprofiler. _________________________________________________ 14 
6.1 Riktgivande krav för befäl under skolningsseglatser på s/y Navigator. _____________________ 14 
6.2 Seglatsprofiler ___________________________________________________________________ 15 

Checklistor ____________________________________________________________________ 15 
 



 

 Sida 5 

1. Fakta om s/y Navigator 
 
En yawlriggad havskryssare som sedan 1980 fungerat som skolningsbåt för Finlands 
Svenska Scouter rf. S/y Navigator är ritad av Jarl Lindblom och byggd 1947 på Åbo 
Båtvarf. Hon är byggd i furu på ek- och stålspant. Före sin tid som skolningsbåt var 
s/y Navigator i privat ägo. 
 
 
Som skeppare bör du känna din båt både utan och innan. Lär dig utantill 
alla strategiska ”mått” mm. - när det är riktigt bråttom hinner du inte 
söka fram denna handbok. 
 
 
 
S/y Navigator 
 
Längd 16,2 m (53 ft) 
Bredd 3,58 m 
Djup 2,40 m 
Vikt 16 ton 
Masthöjd 19,15 m 
 
Segel: 
  
Stor 62,0 m2 
Mesan 10,8 m2 
Stormfock 9,0 m2 
Fock 18,5 m2 
Liten Klyvare 26,0 m2 
Stor Klyvare 39,0 m2 
Genua 1 65,2 m2 
  
 

2. Kontaktuppgifter 
Epost: fornamn.efternamn@navigator.fi 
Kommodor   Niklas Kumpulainen 045-6304322 
 
Båtsman   Valter Lang  040-7311134 

3. Vid varje seglats 
 
Dessa saker bör absolut göras och kollas i samband med varje seglats! Många 
andra saker än de här nämnda bör du också följa upp och ha under kontroll. Kom ihåg 
att ansvaret ligger hos dig som skeppare. 
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2.1 Före seglatsen 
§ Kontakta föregående skeppare samt båtsmannen för att höra det senaste om båten 

samt läget med proviantering ombord. 
§ Kontrollera loggboken och ”servicehäftet” om eventuella hälsningar från 

föregående skeppare och besättning eller båtsman. Vidtag nödvändiga åtgärder 
och notera i loggboken och häftet att saken är skött! 

§ Kolla sötvatten-, gas- och bränsleläget (inklusive reservdunkar och -flaskor) 
§ Koppla på gasen från gaslådan på däck ifall den är avstängd. 
§ Kontrollera motorns olja och kylvattennivå. Oljans viskositet är 15w40. 
§ Kontrollera spändheten på laddarens kilrem, skall svikta 5-20mm. 
§ Kontrollera batterimonitorn (om spänningen är under 12V bör batterierna 

omedelbart laddas) 
§ Gå alltid igenom nödutrustningen med besättningen innan ni seglar iväg. 
§ Kontrollera tillsammans med besättningen att flytvästarnas patroner är 

tillskruvade och hela och att alla delar är på plats. Se manualen om du är osäker. 
 
2.2 Under seglatsen 
§ Skriv i loggboken. Kom alltid ihåg att anteckna vem som är ombord, seglad 

distans och motortimmar. 
§ Pumparnas funktion bör kollas varje dag. Följ med hur ofta pumparna går så du 

märker ifall båten läcker mera eller mindre än tidigare. Pumparnas givare bör 
putsas en gång per vecka (svart låda fäst i sugslangen, putsas med diskmedel) 

§ Motoroljan bör kollas varje dag före start. Finns reservolja i akterboxen 15w40. 
 
2.3 Efter seglatsen 
§ Se till att båten lämnas väl städad, kärlen diskade och soporna bortförda. 
§ Töm septiktanken. (Ifall det inte är möjligt bör detta noteras i loggboken!) 

§ OBS. Det är i lag förbjudet att tömma septiktanken i havet i Finland! 
§ Vik och stuva undan alla segel. Focken, mesanen och storen förvaras på 

bommarna med kapellen på. Övriga försegel förvaras i fören i sina egna säckar. 
§ Lämna bränsletanken full eller så gott som full. 
§ Stäng av gasen från lådan på däck. 
§ Se till att loggboken är ifylld med uppgifter angående: seglad distans, motortid, 

sötvattenläge, gasläge och bränsleläge (inklusive reservdunkar och -flaskor) samt 
saker som gått sönder eller tappats (etc.) under seglatsen.  

§ Notera eventuella hälsningar om skador, uppdagade brister och utförda 
serviceåtgärder i loggboken till information för nästa skeppare, använd också 
Servicehäftet. Ge en rapport åt båtsman eller kommodoren etc. per telefon eller 
epost genast efter avslutad seglats. 

Obs! Notering i loggbok och meddelande till båtsman utesluter inte varandra!! 
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4. Placering av teknik och skrovgenomföringar 
 
Som skeppare bör du veta var saker och ting finns och hur de fungerar. Studera 
bilden nedan så är du en bit på väg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skrovgenomföringar ovanför vattenlinjen 
 
 Skrovgenomföringar under vattenlinjen: 
 
 Skrovgenomföring för instrumentgivare (2 st) 
 
 Skrovgenomföring för vatten (med stängningsventil) (7 st) 
 
 

WC-in + lavoar 
avlopp 

Under 
aktern 1 för 
pumpar och 
1 avgasrör 

Kylvatten 

bränsletank 

Septiktank 

Färskvattentank Manuella 
Pilspumpar 

Logg&eko 

Gammalt 
Ekolod 

Självläns 

Elektriska 
Pilspumpar 

Pentry avlopp 
Septiktank tömning 

El-skåp med 
alla säkringar 
 

Lavoar in 

Bränsletank, värmare 
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5. Från A till Ö ombord. 
 
Här följer en förteckning om saker och ting ombord på s/y Navigator. Noggrannare 
manualer etc. finns i mapparna ombord som finns i skåpen på SB sida i salongen. 
 
Ankare Det finns två ankaren ombord. Huvudankaret ligger på fördäck 

och har 50 m kätting som är märkt med 5 m mellanrum. 
Kättingen skall kopplas loss från ankaret och fästas vid 
ankarspelet då ankaret ligger på däck. Ett mindre ankare finns 
under akterdäck. 

 
Ankarlanterna Elektrisk ankarlanterna med ledning att hissas i riggen finns i 

förpiken. (El-uttag i skansen) 
 
Ankarspel Vävhandtag och bromsspak till ankarspelet finns på ”hyllan” 

genast innanför och i framkanten av luckan till fören. 
 
Ankardävert Ankardäverten för huvudankaret finns i fören. Vid användning 

bör den övre mantågsvajern på SB sida kopplas loss i fören. Man 
bör vara väldigt försiktig så de inte uppstår skador vid 
användningen. 

 
Antenner Det finns 6 antenner ombord.  

§ VHF antenn på styrbords övre spridare  
§ GPS antenn på push-pit på babords sida 
§ Radarantenn i mesanmasten 
§ Radioantenn i toppen på mesanmasten 
§ AIS-GPS antenn i mesanmasten 
§ AIS-VHF antenn i mesanmasten 

 
Bränsle Motorn går på dieselolja och tanken som rymmer ca 120 liter 

finns i förpiken rakt under ingången. Avstängningskran finns på 
tanken. Påfyllningen sker på däck bredvid Bb-sidolanterna. Fyll 
inte på för mycket! Bränslemätaren finns i brytarpanelen i 
dogghouse. I fören bredvid tanken finns 2 st reservdunkar 
(”jerry-kannor”). 

 
Brandvarnare Det finns en brandvarnare på BB sida under däck i främre delen 

av salongen. 
 
Dokument Alla viktiga dokument finns samlad i en tunn röd mapp till SB i 

salongen. (Registerbevis, besiktningsprotokoll, båtcertifikat, 
livflotte certifikat, radiolov, Epirb certifikat, gasprotokoll, 
räddnignsvästarnas protokoll) 

 
Brandsläckare Det finns 4 brandsläckare ombord: 
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§ 1 st röd koldioxidsläckare med munstycket inne i 
motorrummet. 

§ 1 st röd pulversläckare i främre ändan av salongsbordet  
§ 1 st röd pulversläckare i doghousen 
§ 1 st röd pulversläckare i skansen 

 
El-systemet Det finns två strömkretsar. En för motorn med batteriet under 

kojen till SB i dogghouse och en för det övriga med två st 
batterier under kojen till BB i dogghouse (brukskretsens batterier 
är av AGM typ och servicefria, får inte öppnas!). El-centralen är i 
dogghouse i främre ändan av SB koj. I det stora gråa skåpet finns 
alla säkringar. Det mindre gråa skåpet är landströmscentralen och 
den tredje dosan är batteriladdare som fungerar automatiskt då 
landströmmen är kopplad. Kopplingsscheman och övrig mer 
detaljerad information finns i en skild mapp. 

 
 Huvudbrytare (2st) till strömkretsarna är placerade bredvid 

respektive batterier. Till brukskretsen finns en nödbrytare för att 
ge ström till motorn. Denna används endast i nödfall om 
startbatteriet är tomt, och stängs genast av då motorn har startat! 

  
 Landström kopplas till fören (innanför luckan till styrbord). 

Lanströmsuttaget i båten uppnas genom att vrida på locket. 
Kabeln ska alltid dras i det övre mellanrummet i pullpitten och 
får aldrig fästas i båten eller på bryggan (i knapar el.dyl)! Ta loss 
landstömskabeln innan du startar motorn. Kabeln skall kopplas 
loss från både land- och båtändan då man inte laddar. Då 
landströmmen är kopplad skall den gröna lampan på 
landströmscentralen lysa. Om spänningen sjunkit till 11,9V är 
batterierna tomma och bör genast laddas!  

 
 Det finns 4 st 230V uttag inne i båten som fungerar då landstöm 

är kopplad. Placering: dogghouse, skåpet i salongen, pentry och 
skansen. 

 
 Säkringarna är av automattyp och behöver alltså inte bytas utan 

kan slås på efter att felet som slagit av säkringen har åtgärdats. 
Förteckning på skåpets dörr. 

 
 Huvudsäkringar finns i Bb stickkoj, bredvid huvudströmbrytaren. 

En för hela brukskretsen, en för kretsen utanför 
huvudströmbrytare och en för generatorn. Reservsäkringar finns i 
Elbacken. 

 
Flytvästar Flytvästar bör vara på när man är till sjöss men kan i hamn 

förvaras i skåp. Det finns 10 st ”paukku-liivi” med sele och ljus 
samt 10 st lättare flytvästar ombord. De lättare västarna ska 
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användas under läger och av barn, de förvaras under kojerna i 
förskansen. Till automatvästarna finns det reservpatroner i skåpet 
längst akterut på SB sida i salongen. Granska alltid västarna före 
användning!! Anteckna i Servicehäftet om ni bytt patron i någon 
väst. Det är tillåtet att testa en väst per seglats. 

 
Färskvatten Vattentanken som rymmer ca 150 liter är belägen under 

salongsdurken. Påfyllningshålet finns på däck vid WC-fönstret. 
Luftningen finns inne på WC. (Ett böjt rör på aktre skottet från 
vilket det kommer vatten om man fyller tanken överfull.) 
Tankmätare finns i brytarpanelen i doghouse. 

 
 Vattenpumpen finns i pentry under diskhon. Bredvid den finns en 

brytare där man kan stänga av strömmen till pumpen. Där finns 
också ett tryckkärl som reglerar trycket. 

 
Gas Spisen fungerar på gas. Två gasflaskor finns i lådan på fördäck. 

En kopplad och en i reserv. Där finns också huvudkranen för 
gasen. Inne i skåpet i pentry finns en till kran som skall stängas 
varje gång apparaten stängs av. Mera reservgasflaskor finns nere 
i förpiken  
OBS! Tomma flaskor skall ha hatten avlyft!! 

 
Gasvarnare Gasvarnare finns under spisen, hålls alltid på. 
 
Instrument Gällande navigations- och övriga instrument hänvisas till 

manualerna. Ombord finns kompass, logg, radare, GPS, 
kartplotter, ekolod, pejlkompass, kikare, pejlskiva och sextant. 

 
Klys Klys (hål i brädgången) har installerats på fördäck och akterdäck. 

Led linorna genom dessa vid förtöjning.  
 OBS: Använd dock ej dessa klys ifall ni ligger vid hög kaj där 

förtöjningslinan går brant uppåt från däcksnivå.  
 
Kylskåp Kylskåpet fungerar med 12V och är ett kompressorskåp. 

Maskineriet finns under Bb förkoj. Kylskåpets reglage finns i 
kylskåpets undre del, under den lösa korgen. 

 
Motor VolvoPenta D2-75. Motorn är ny och bör användas lugnt för att 

maximera livslängd. Kör försiktigt och låt varven gå ner innan du 
lägger i växel. Rekommenderat marschvarvtal är 2000 rpm. 
Eftersom motorn är utrustad med en turbo är de bra att ibland 
”sota ur” dvs. köra med lite högre varvtal ca 15 min. Låt motorn 
gå på tomgång 5 min innan du belastar den. Låt motorn gå 5 min 
på tomgång utan belastning innan du stänger av den så den kylls 
ner kontrollerat. Kolla oljan och kylvattnet varje morgon före 
start. Bekanta dig med handboken som finns i mappen. 
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Nödutrustning Gå alltid igenom nödutrustningen med besättningen innan ni 

seglar iväg. 
 Grab-bag hänger i garderoben till SB i salongen. Tas med om 

båten måste evakueras. 
I-hjälps utrustningen finns nere i skåpet längst fram till BB i 
salongen. Där finns även en del vanliga mediciner. (Lista finns i 
skåpet) 
Bultsax för nödsituationskapning av riggvajer etc. finns i SB 
stickoj 
Drivankare av presenning finns i förpiken. 
Eldsläckare (se Eldsläckare) och brandfilt i pentry 

 Livboj med ljus samt kastlina finns vid mantåget vid sittbrunn. 
 MOBsling finns vid mantåget i aktern. 

Livflotte finns på rufftaket. 
MOB-boj automatiskt uppblåsbar med ljus, kopplad till livboj. 
MOB-stege finns installerad vid livbojen 

 Nödradiofyr EPIRB (450 Mhz) finns på skottet till SB i 
dogghouse. 
Nödraketer och bloss finns på hyllan på SB sida i salongen 

 Släckningsfilt hänger på skottet i pentry. 
 Säkerhetsselar finns 5 st + de som finns fast på flytvästarna. 

Nödantenn till VHF finns i SB stickkoj. 
  
Pumpar Det finns 2 elektriska och två manuella pumpar fast monterade 

ombord. Den ena elektriska pumpen finns rakt under trappan till 
salongen, den andra i maskinrummet. Båda pumparna är försedda 
med automatbrytare samt en omkopplare för automat / manuell 
vid el-panelen. Under trappan till salongen finns också den ena 
av de manuella pumparna. Den andra manuella pumpen opereras 
från sittbrunnen. Givarna ska putsas en gång per vecka, annars 
hakar automatiken upp sig (svarta, fästa på sugslangen/pumpen) 

 
Reservdelar Reservdelar finns i den svarta verktygsbacken me ljust lock och 

några mindre askar av olika slag. 
 
Segel Stor- och liten klyvare, stormfock och genua förvaras i fören. 

Focken, mesanen och storen förvaras på bommarna. Alla segel 
bör förvaras i sina egna säckar. 

 
Septitanken På toaletten finns en tankmätare för septiktanken. Tömning av 

septiktanken sker med sugtömning genom en genomföring på 
däck! Då man tömmer tanken skall man i mån av möjlighet 
skölja tanken också, helst med genom att fylla vatten med 
vattenslang uppifrån och om det inte är möjligt genom att spola 
mycket vatten genom toaletten och därefter tömma på nytt. 
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Sjökort Förvaras i lådan ovan skåpet i skansen. Håll dem i ordning, 
förteckning finns under locket. 

 
 
 
Skrovgenomföringar (Se bilden på sidan 6.) 

Det finns följande skrovgenomföringar under vattenlinjen: 
• Logg&eko Under durken i pentry 
• Pentry avlopp Under skåpdurken under diskhon 
• Toa vatten in Under mittersta durken på toa 
• Toa lavoar avlopp Under mittersta durken på toa 
• Septiktanken ut Metallröret på toa  
• Fd. ekolod Under BB-soffan i salongen 
• Självlänsar i sittbrunn Ventilerna åtkomliga via  
 motorrummet 
• Propelleraxeln 
• Motorns kylvattensintag 

  
 Därtill finns ovan vattenlinjen följande genomföringar: 

• Avgasrör   Under aktern 
• En genomföring för 4 st pumpslangar Under aktern 

 
Spis Spisen fungerar på gas. Se punkt gas. 
 
Verktyg Verktyg finns i en svart verktygsback. 
 
VHF Finns i dogghouse. Navigators anrop är OF-3570. I doghousen 

finns även en mobil VHF. 
 
WC Toaletten tar in vatten genom en skrovgenomföring under durken 

i WC. Tömningen av byttan går till septiktanken under durken 
mellan pentry och WC. På toaletten finns en tankmätare för 
septiktanken. Tömning av septiktanken sker med sugtömning 
genom en genomföring på däck! Endast i nödfall töms tanken ut i havet 
med den stora vita pumpen inne på toa. (Tömning i havet på finskt territorialvatten 
är i lag förbjudet från 1.1.2005)Tömningsväg väljs med trevägskranen bredvid den 
vita pumpen inne på toa. Kranen pekar på det stängda röret. 
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Instruktioner för WC 
1. Kontrollera att bottenventilen e öppen 
2. Före användning ska du se till ett det finns tillräckligt med vatten i skålen för att hindra 

toalettpapper från att pressas ihop i bottnen på skålen. 
Spolning 

1. Flytta kontrollspaken (A) till läge  
2. Vrid pumphandtaget (B) medurs så att det låses upp 
3. Pumpa minst 5 jämna drag så att det flödar vatten i wcn 

4. Flytta kontrollspaken (A) till läge  
5. Pumpa ut avfallet 
6. Upprepa vid behov 

7. Lämna kontrollspaken (A) i läge  

Stäng bottenventilen då du lämnar båten! 
LAMBIS WC papper har enligt test i ”Praktiskt Båtägande” visat sig vara bäst för båtwc! 
 

 
Värmare  

En värmare finns installerad till SB i förskansen, på den understa 
hyllan. Inga kassar får stuvas på den hyllan, endast de 
verktygsbackar som finns där! Avgasröret blir mycket varmt, så 
kontrollera att det inte finns risk för antändning då ni använder 
värmaren. 
Värmaren manövreras från reglaget till SB i salongen. 
Värmaren tar bränslet ur huvud bränsletanken. Se instruktioner 
för värmaren på indre sidan av skåpdörren vid reglaget.  

Instruktioner för värmare 

 

 

 

 

  

 
 
Övrigt Läs manualerna som finns i mapparna i skåpen till SB i salongen. 
 

A 
B 

Strömbrytare 

Funktionsväljare Temperaturväljare ECO, energisparläge 

Normal, komfortvärme 

Plus, snabbuppvärmning (Undvik, stor strömåtgång!) 

Ventilation, endast fläkt 

Sätta på värmaren 
1. Kontrollera att inga saker ligger i närheten av värmaren eller avgasröret 
2. Öppna luftskruven på bränsletanken i kölsvinet 

3. Tryck på strömbrytaren   
4. Lampan "ON / Status" tänds 
5. Välj önskad funktion och temperatur 

 
Stänga av värmaren 

1. Tryck på strömbrytaren  , strömbrytarens lampa släcks 
2. Driftindikeringen "ON / Status" slocknar efter ca 3 minuter, (värmarens avkylningsfas). 
3. Stäng luftskruven på bränsletanken 
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6. Skepparkrav och seglatsprofiler. 
 
6.1 Riktgivande krav för befäl under skolningsseglatser på s/y Navigator. 
 

Skeppare 
- Medlem i en kår och i Finlands Svenska Scouter rf. 
- Innehar Finlands Scouters båtförarcertifikat för öppen sjö (högsjöcertifikat), 
alternativt för seglatser inomskärs Finlands Scouters båtförarcertifikat för skärgård 
(skärgårdscertifikat) och scoutledarfullmakt.  
- Seglingserfarenhet och – kunnande 
 - minst 80 dygn som besättningsmedlem 
 samt av dessa 
 - minst 30 dygn som skeppare 
 
- Kännedom om Navigator 
 - minst 20 dygn som besättningsmedlem/vaktchef 
 varav  
 - 7 dygn som viceskeppare 
 
- Avklarat praktiskt prov i skepparskap samt hantering och kunnande av farkosten 
arrangerat av Föreningen Navigator 
- Godkännande av Föreningen Navigators styrelse samt FiSSc sjöråd. 
 
 

Viceskeppare 
- Medlem i en kår och i Finlands Svenska Scouter rf. 
- Innehar Finlands Scouters båtförarcertifikat för skärgård (skärgårdscertifikat) 
- Seglingserfarenhet 
 - minst 60 dygn som besättningsmedlem 
 samt av dessa 
 - minst 15 dygn skeppare/vaktchef 
 - baskunskaper om farkost 
 
Skepparen och viceskepparen planerar gemensamt seglatsen: rutt, program etc.  
Skepparen och viceskepparen funderar tillsammans ut hur arbetsfördelningen sköts.  
 

Vaktchefer kan väljas bland den anmälda besättningen. Skepparen ombord 
rekryterar vaktchefer enligt eget omdöme. Vaktcheferna har inte i regel ansvar för 
planeringen av seglatsen. 
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6.2 Seglatsprofiler 
 

 

Checklistor 
 

 
Före start/före avstängning 

 
Före seglatsen 

� Gå igenom all säkerhetsutrustning med besättningen och granska att den är i skick 
� Kontrollerar att rodret rör sig från sida till sida utan hinder 
� Kontrollerar att alla navigationsljus fungerar, byt lampor vid behov (köp nya reservlampor ifall 

du byter) 
 

Före varje motor start i hamn 
� Kontrollerar oljenivån i motorn, bör vara mellan min och max, fyll på ifall nivån är låg 
� Kontrollera backslagets oljenivå 
� Kontrollerar kylarvätskans nivå 
� Kontrollerar laddarremmens spändhet, den skall svikta 5-20mm  
� Kontrollera att vattenavskiljaren i bränslefiltret är rent 
� Kontrollera att råvattenfiltret är rent 
� Ta loss landströmskabeln i båda ändorna före start av motorn 
� Sätt på elen till motorpanelen, vänta att det piper 2 ggr, starta motorn 
� Låt motorn värmas minst 5 min före belastning 
� Sätt på åtminstone babord navigationskärm för att loggen skall räkna 

 
Manövrering 

� Låt varven gå ner ordentligt innan du växlar 
� Marsch varvtal är ca 2000 rpm 

  

Upplev den Finska 
skärgården! 

Skärgårdsseglats 
• skapa känsla för 

segling  
• lär känna båten  
• praktisk navigation  
• se och uppleva 

skärgården och 
olika hamnar  

• korta etapper 
 

Upptäck kuster längre 
bort! 

Kustseglats 
• ”typisk” 

Navigator-seglats  
• mera segling  
• nattseglats & 

vaktsystem  
• nattnavigation 

Baltikum, 
Österbotten, 
svenska kusten 

Utmana havet! 

Offshore-seglats 
• Segling så tusan!  
• elektronisk 

navigering  
• nätter & 

vaktsystem  
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Före varje avstängning av motor 

� Låt motorn kylas ner minst 5min på tomgång före avstängning 
� Stanna motorn, stäng av elen i motorpanelen 
� Koppla landströmskabeln efter avstängning av motorn 

 

 
Lämnar båten 

 
Allmänt 

� Du har ringt båtsman Valter Lang (0407311134) och följande skeppare för att diskutera följande 
saker 

o Allmänt hur seglatsen gått och om de hänt något nämnvärt 
o Finns de några brister ombord 
o Vad har ni gjort för underhållsarbeten  
o Vad lämnar ni för mat ombord 

� Du har enligt egen förmåga reparerat alla brister som du hittat på båten eller meddelat dem åt 
följande skeppare samt båtsman Valter Lang  

� Hela båten är städad, använd endast ”Heti yleispesu” ettiks tvättmedel 
o Alla golvytor och behövliga bordsytor är dammsugna 
o Alla väg- och takytor är torkade med tvättmedel (förebygger mögel under vintern) 

� Utgångsläget är att båten alltid lämnas lite snyggare än den var då du kom till den 
 

Däck 
� Båten är väl förtöjd och tar inte skada i hårt väder 
� Seglen är snyggt vikta på bommarna och kapellen är på 
� Förseglen är snyggt vikta i sina påsar 
� Flaggan är halad  
� Alla rep är kojlade 
� Däcket är skrubbat 
� Gasen är avstängd i gasboxen på däck 
� Landsströmmen är fast kopplad och det kommer el till båten (båten sjunker utan landström) 
� Septitanken är tömd 
� Bränsletanken och jerrykannorna är fulla 

 
Dog house 

� Sofforna är uppvikta så luften cirkulerar 
� Tvätta bord, tak och väggar med tvättmedel (även i stickkojerna, förebygger mögel under 

vintern) 
� Navigationsbordet är snyggt 
� Länspumparna är i automatläge 
� Loggboken och serviceloggboken är omsorgsfullt ifyllda 
� Alla sjökort förutom det aktuella är stuvade i förskanssen 
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Salongen 
� Tvätta bord, tak och väggar med tvättmedel (förebygger mögel under vintern) 
� Alla saker är stuvade på sina egna platser 
� Flytvästarna är stuvade snyggt bredvid trappan 
� Flytvästarna är funktionsdugliga 
� Skylighten uppskruvad ca 0,5 cm så luften rör sig, får absolut inte regna in 
� Ingen mat som håller under 2 veckor har lämnats ombord 
� ”Källaren” är rengjord med tvättmedel och torr torkad 
� Tvätta länspumpsgivarna i kölsvinet  

 
Kök 

� Köket är omsorgsfullt städat 
o Alla ytor (tak, väggar, bord, diskho, skåpdörrar, alla ytor inne i skåpen och golv) är 

tvättade med tvättmedel (förebygger mögel under vintern) 
o Ugn, spis och kylskåp är tvättade med tvättmedel (förebygger mögel under vintern) 

� All disk är omsorgsfullt diskad, torkad och undanstuvad på sina egna platser 
� Gaskranen på däck är avstängd 
� Kylskåpet avstängt och öppet 
� Vattenkranens pump är avstängd (vit box med svart brytare i skåpet under diskhon) 
� Fönstret stängt och fastskruvat 
� Ingen mat som håller under 2 veckor har lämnats ombord 

WC 
� WCn är omsorgsfullt städad 

o Alla ytor (tak, väggar, bord, lavoar, skåpdörrar, alla ytor inne i skåpen, wcskål runt 
wcskålen och golv) är tvättade med tvättmedel (förebygger mögel under vintern) 

� Det finns toapapper och rengöringsmedel även åt följande 
� Fönstret är stängt och fastskruvat 

 
Förskansen 

� Tvätta väg- och takytor med tvättmedel (förebygger mögel under vintern) 
� Verktygs- och reservdelsbackarna är snyggt stuvade på undre hyllan i frackskåpet på sb sida 
� Frackskåpet är snyggt stuvat 
� Sjökorten är i rätt ordning i kartlådan 
� Alla madrasser är uppsvängda och det är dammsuget under madrasserna 
� Skylighten är uppskruvad ca 0,5 cm så luften rör sig, får absolut inte regna in 

 
 
 
 


