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22.08.2022

Rutiner/huskeliste ved opptak med mobilkran
Opptak – 24. september 2022 - Info om opptak til båteiere.
Ansvarlige utpekt av styret: Rune Sandbæk og Erik Ingebrigtsen
1. Bestille mobilkran, seinest en måned før opptak
2. Merke plassering av opplagsstativ og utstyr på opplagsplassen (uke 37).
a. Plan for plassering blir hengt opp i oppslagstavla.
3. Opplagsutstyr skal være ferdig montert for kontroll seinest en uke før opptak.
4. Båteier er ansvarlig for at opplagsutstyr er riktig dimensjonert for båten.
Opptaksdagen
1. Utnevne signalmann og løftelag, 5 stk (3 i tillegg til båteier). Skal ha hjelm og synlighetsvest.
Utnevnes 2 vakter, med synlighetsvest som sørger for at ingen kommer inn på løfteområdet.
2. Avsperring av løfteområde. Kun arbeidslag og båteier kan være innenfor.
3. Informasjon til båteiere før opptaket starter – sammen med kranfører.
a. Plan for løfterekkefølge
b. Sperreområde
c. Sikkerhetsbestemmelser.

Alle som skal ha løftet båten på land med mobilkran må møte på orienteringsmøte med
kranfører kl.08.00
Andre sikkerhetsbestemmelser
1. Det er ikke tillatt å oppholde seg under båten under løft.
a. Ved evt. flytting av bukker må det sikres med andre bukker før disse kan flyttes.
Det er ikke lov å gå under båt som henger i stroppene.
2. ILAS seilbåtkrybbe er ikke tillatt brukt ved opplag fra og med høsten 2022.
3. Båteier skal ha løftemerker for plassering av løftestropper på båten.
a. Vurdere understøttelse. Bytte ut trestøtter med justerbare stålstøtter.
De som skal på land med mobilkran i høst må sende e-post til post@langoen.baatforening seinest
10. sept. Vi trenger båttype, lengde, bredde, vekt, tlfnr, e-post og navn.
De som skal løftes på land må plassere opplagsutstyr/båtkrybber på angitt plass seinest søndag
18.september. Plan for plassering krybber og merking av opplagsplassen blir gjort 14.september.

Rune Sandbæk – runesandbak@gmail.com – 472 40 981
Erik Ingebrigtsen - 970 66 775

