INRIGGERROER
- hold Dig ikke tilbage.
Alstrupbåden er nu kommet på vogn, der næsten kører af sig selv, så det er ikke
nødvendigt at benytte havetraktoren for at trække båden til og fra kysten – ikke at
man ikke kan.
Båden er prøveroet, og det forlyder, at den ikke føles specielt tung at ro.
Den er let at søsætte og landtage igen via vognen.
Her er lidt information:
For at komme ind til båden skal man medbringe en TORX 20 skruetrækker eller bits
og skruemaskine. Der er een skrue, der skal skrues løs, så kan porten åbnes.
Træk stille og roligt i bådvognshåndtaget – løft ikke, men bare lad vognen køre.
Det er lettest at dreje den op i indkørslen og så bakke den ind foran huset og vende
den – alternativt kan vælges at skubbe den hele vejen ud til kysten.
Vognen er med boogimonterede hjul, så ved drejning kan det være nødvendigt enten
at løfte vognen lidt eller ( lettest – dog alt efter terræn) at trykke den lidt ned –
nøjagtigt som med en boogitrailer.
OBS: Inden vognen trækkes ud skal sikres, at båden er bundet fast til vognen via
remspændet foran – båden skal altid, når den skal transporteres være trukket så langt
frem, at stævnen hviler i gummibeslaget og remmen skal være monteret stramt.
Søsætning sker – indtil videre – ret ud for stien på grunden – nok bedst baglæns – og
her tages båden op igen.
Brugere skal selv medbringe:
- Redningsveste
- Sideudstyr
- Flag og stander
- Vadesko

Der forefindes ved/i båden:
- 1 anker 1,5 kg
- 2 fendere med 1½ m snor
- Øsekar - fastbundet
- Bådshage i holdere
- Spand og klude for rengøring
- Brun sæbe til smøring af årer og svirvler (husk at gøre dem rene igen –
nemmest inden landtagning)

Når Du kommer tilbage, kører Du op i indkørslen og bakker stille og roligt båden ind
i dens garage.
Ture bedes rapporteret med angivelse af dato for turen, destination, roere og roede
km.
Turprotokol foreligger pr. 6. august endnu ikke.
OBS: for ikke at køre forgæves, fordi andre er kommet først, så send en mail til
maxrstub@gmail.com, og få svar på, om andre er kommet på samme idé.
Vi vil et eller andet sted senere forsøge at lave et ”bookingsystem”.
For Rokreds Sydhavsøerne
Villy Hansen
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