Skrog over vann
Nr.

Beskrivelse
1 Roroverføring i vectran

Vedlikeholdsintervall
Sjekkes hver mnd.
Byttes annenhvert år.

Forslag til utbedring
Byttes med ny fra Normar.
Evt. få en seilmaker til å bare
bytte vectrantau.
Sjekk beskrivelse fra Normar.
Byttes til kjede og vaier?
Skaffes enkelt fra produsent
i Danmark. www.jefa.com

2 Rorlager

Sjekkes hvert år ved opptak

Byttes på eldre båter til nålelager. Skaffes enkelt fra produsent
i Danmark. www.jefa.com

3 Sprekker ved rekkestøtter

Sjekkes hvert år ved opptak

Støpes og sparkles opp.

4 Lekkasje ved mastefot
Kan være mellom dekk og mastefot

Sjekkes hvert år ved opptak

Fuges med Tech 7
Sjekk lengde på skruer på
mastefot. Noen båter er levert
med for lange skruer.
Fug også i mastespor ved kick

5 Mastefot løsner

Vantskruer mellom mast og
mastefot løsner.
Sjekkes

Byttes til lange nok skruer

6 Skruer i mastefot setter seg fast.
Syrefaste skruer i aluminum

Løsnes vår og høst

Smøres med silikon.

7 Dekkslys blir ødelagt i slag

Sjekkes hvert år ved opptak

Plastplate fuges fast med
Sikaflex. Sjekk pris Seatronic.
Evt. monter bøyle over.

8 Renhold av antisklimønster

Ofte

Vaskes hver uke med båt
vask.
Poler to ganger i sesongen

9 Slitasje på gelcoat ved clamcleat
for kick og spinnbomnedhal
10 Vendbar pidestall for kartplotter

Monter beskyttelse i stål.

Kfr. Bilde.
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Stående rigg
Nr.

Beskrivelse

Vedlikeholdsintervall

Forslag til utbedring

1 Fallhjul for genoafall

Sjekkes vår og høst
Byttes hvert 3.-4. år

Byttes.
Benytt evt. reserve spinnakerfall til genoafall. (Babord)

2 Akterstag i fiber

Byttes hvert 3.-4. år

Innkjøp kfr. Claus Landmark, alt. With Marine

3 Settskruer på mast for bryteblokker
til spinnbom holder ikke.

Sjekkes før hver regatta

Bruk mutterlås

3 Blokker for fall ved mastefot

Sjekkes før hver regatta

Spyles ofte og mye med ferskvann

4 Endestykke på spinnbom holder ikke
på skjøte

Sjekkes før hver regatta

Byttes
Sett på "donuts" på bras

5 Plate som holder clamcleats på
storseilsløygang bøyes

Sjekkes før hver regatta

Byttes.
Vær forsiktig i jibbene

6 Skjøteløpere på genoaskinne lager
skader i hyttetak

Sett i skrue på skjøteløper
Gjeng opp ledig hull

Løpende rigg
Nr.

Beskrivelse

Vedlikeholdsintervall

Forslag til utbedring

1 Spinnakerfall slites i "brille" på mast

Fall sjekkes før hver regatta

Sett på blokk for hovedfall
Sett på plastkrympestrømpe

2 Fall sklir i avlastere

Hver høst

Vask og smør opp avlastere
La fallet stå på vinsj
Monter to avlastere på storseilfall og genoafall
Sy på ekstra ytterstrømpe ved avlaster

3 Vinsjeskiver for å benytte vinsjene på
begge sider

60 mm fra Lewmar
Monteres som på de nye båtene

4 Spinnbom i kevlar
5 Vinsjer

Hver vår

Vaskes og smøres
Vask med diesel eller lampeolje

6 Fall slites

Hver høst

Vaskes og endesnues hvert år
Bruk knute istedenfor spleis

7 Lengder på fall etc.

Målt på prod. Nr. 502
Storseilfall
Genoafall
Spinnakerfall
Spinnakerbomopphal
Spinnakerbomnedhal
Storseilskjøte
Genoaskjøte
Spinnakerskjøte
Spinnakerbras

38 meter
35 meter
37 meter
25 meter
24 meter
35 meter
18 meter
22 meter
22 meter

Innredning - innvendig i båten
Nr.

Beskrivelse
1 Riper og skader i innredning

Vedlikeholdsintervall
Hver vinter

Forslag til utbedring
Pusses og lakkes

2 Riper og skader på dørkeplater

Lakkes/utbedres hver vinter

Pusses og lakkes
Legg tepper på dørken
Kfr. J. E. Ruud
Enkel teppe med gummiunderkant

3 Svimerker på treverk i front av ovn

Monter høyere kanter på ovn

4 Overflate utenom innerliner

Males med Quicklakk

5 Badestige må stå permanent på
akterspeil

Byttes.
Kfr. J. E. Ruud

6 Kondens i køyer

Fjern lakk på finerplater.
Bytt plater under madrasser til ulakkert treverk
www.haks.no

7 Dolukt

Ha eddik/klor på septiktank

8 Toalett lekker ved krenging
9 Toalettventiler
10 Toalettlufting

Kan bli tett ved full tank. Papir tetter ventil i skuteside. Spyl med ferskvann

11 Mangler skott ved styrbord side
mot styremekanisme

Monter ekstra skott

Motor / mekanikk
Nr.

Beskrivelse
1 Skruer mellom motor og drev løsnet
2 Motorinstrumenter og stopphåndtak
er utsatt

Vedlikeholdsintervall

Forslag til utbedring

Sjekkes hver høst
Monter et pleksiglass-lokk over

Motor / mekanikk
Nr.

Beskrivelse
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er utsatt

Vedlikeholdsintervall

Forslag til utbedring
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Diverse
Nr.

Beskrivelse

Vedlikeholdsintervall

Forslag til utbedring

1 Polardiagrammer

Kfr. Vedlegg

2 Akterstag henger seg i storseil

Kfr. beskrivelse fra J.E. Ruud

3 Trimanvisning

Kfr. beskrivelse fra Elvstrøm og fra
North

