Følgende er godkjent i Langøen Båtforening

Hvit enkelt fender lik eller tilsvarende denne.

Grå fender list lik eller tilsvarende denne,
Biltema grå variant er også godkjent.

Svart fortøyningstau holder lik eller tilsvarende
denne.

Alle fortøyningstau skal ha strekkavlaster. Metall
fjær er ikke tillatt.

Alle båter (bortsett fra joller) skal fortøyes riktig, tilsvarende denne tegningen:

Husk å påse at alle tauene er dimensjonert for din båt og ikke er slitt.
Ved sterk vind eller ved vinterplass på vann, bør doble tau vurderes ved behov.
Ved fortøyning er det viktig å kun benytte kvalitetstau beregnet for fortøyning og som er tilpasset
båtens størrelse og vekt. Det er viktig å huske at sol og saltvann med tiden bryter ned tauet, og du
bør derfor kvalitetssjekke tauet jevnlig for å påse at det er tilstrekkelig for å holde båten.
Standard fortøyning når du skal legge til ved en flytebrygge med utriggere, er å legge to tau i baug og
to i akter, slik at båten er fortøyd på begge sider. Dersom lengden på båten er lenger enn utriggerne,
må det også legges ut akterspring og baugspring på hver side. Springfortøyningene hindrer båten i å
bevege seg frem og tilbake, slik at den ikke jager i båsen. I tilfeller der båten har kryssholt på midten,
kan springene føres fra denne og ut til utriggerne, ytterst og innerst. Dersom båten ikke har kryssholt
i midten, kan springene føres fra midt på utriggerne til kryssholtene i baug og akter.
For å unngå rykking i tauet som kan gjøre skader på båt og brygge ved mye sjø og vind, må det også
benyttes strekkavlastere på fortøyningene. Pass også på at båten blir liggende midt i båsen når
du fortøyer, slik at den ikke ligger og gnager mot utriggerne. Ligger den stramt i fortøyningene, blir
det også en jevnere belastning på tauene. Husk også å henge ut fendere som støtdempere på hver
side av båten om det ikke er fendret på bryggen, utriggere og bom.
Generelt skal følgende krav følges når båt skal fortøyes.
• Benytt to fortøyninger på hver side av baug og akter
• Bruk to spring på hver side for å hindre bevegelse frem og tilbake
• Bruk minst to fendre som støtdempere på hver side av båten om det ikke er fendret på

bryggen, utriggere og bom.
• Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon tilpasset båtens størrelse og vekt
• Bruk strekkavlastere for å hindre rykking i tauet

