LÆS FØRST – Penelope (2022) (v1.5)

Vigtig info. vedr. Penelope
Læs før sejlads…

skrevet af René S Holm (bådsmand)

BÅD-DATA: Længde:9,40m Bredde:3,00m Dybgang:1,55m Brændstoftank(diesel):25liter Vandtank:71liter
Motor:
Nøgle til motor skal ALTID være i position ON, når maskinen er i gang.
Hvis man kommer til at dreje nøgle tilbage til OFF vil motor blot køre videre –
men UDEN ferskvands køling.
Hvis nøgle er i OFF stopper pumpen til ferskvandskølingen – selvom saltvands
kølepumpe stadig kører og smider vand ud agter og motor er i gang.
Når ferskvandskøling er stoppet vil motor blive meget varm med skade til følge.
Motor-alarm lyd eller advarselslamper vil ikke kunne give signal, når nøgle er i
OFF, selvom motor kører
Tjek (også under sejlads), at der er kølervæske på maskinen – som påfyldes
ekspansionsbeholder, så niveau er nær tusch streg på beholder. Niveau kan
ændre sig lidt afhængig af temperatur.
Man genopfylder med kølervæske blandet med vand 1:1. Der ligger en dunk i
kistebænk agter. Husk at sikre, at dunk genopfyldes, når den er ved at blive tom.
Pas på, at fald til rullegenua ikke er slæk. En gast kunne ved et uheld komme til at slække fald, hvis det forveksles
med storsejls-fald, og efterfølgende ikke få tottet det op igen. Hvis rullegenua rulles ind med slækket fald, risikerer
man at faldet snurrer sig om forstag ved furling som ødelægger styrebeslag og med skader til følge.
Rullegenua rulles ind ved at hive i indhalerline, som er rullet op i tromlen. Husk, når sejl er rullet helt ud, skal der
stadig være minimum 4 omgange tovværk på tromlen – ellers risikeres at linen hives ud af tromle.
Ovenstående er rettet mod Penelope. Vores anden Omega (Helena) ligner Penelope meget og derfor tilstræber vi at
ting ligger på samme sted. Indtil et selvstændigt dokument for Helena bliver udarbejdet kan man godt bruge dette.

Nyttige telefonnumre, som en besætning kan bruge i tilfælde af en situation på en sejler-aften.
Flemming (SKS): 40216105
Sven Felding (Sejlerskole) 42516153
René(Penelope) 30753093
Hjemmeværnskutter: ?
Kasper (Overbådsmand) 20974391
Erling(Helena) 40531508
DSRS(Kbh): 27 60 11 06
Jan Peter (SKS Sport) 20736045
KDY: 29649113

Nødsituationer:
Kontakt Lyngby Radio på VHF-kanal 16 og aktivér eventuelt alarmknappen, hvis din VHF radio er med DSC.
Har du ikke VHF kan du Kontakte Forsvarets Operationscenter på telefon +45 72850000 (døgnbemandet)
Ikke nødsituationer:
Assistance til nærmeste havn – kontakt vagthavende på den nærmeste Dansk Sørednings station
Helsingør: 27601101
Kerteminde 27601102
Bregnør
27601102
Lynæs:
27601103
Rudkøbing: 27601104
Juelsminde: 27601105
København 27601106
Årø
27601108
Vordingborg 27601109
Køge
27601110
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Rutiner, når båden afleveres:
1. Tøm båden for vand – både i dørken og under motor.
Tøm også ferskvands tank, hvis man har fyldt vand i den. Skal normalt være tom, så det ikke rådner.
2 Tøm bådens holdningstank hvis toilet har været brugt. (Kan tømmes ved benzin-molen – se hvordan længere nede)
Husk: Saltvand rådner, så brug kun medbragt ferskvand, når der skal skylles ud.
Brug marine WC-papir (er i båden) og undlad at skylle for meget papir ud. Brug evt. pose.
Gør grundigt rent, hvis brugt. Der skal ikke så meget til, før det kommer til at lugte grimt.
3 Ryd op, rengør og fjern alt affald om læ. Båd skal altid fremstå ren og pæn.
3 Båd afleveres med fuld brændstoftank, hvis den har været på tur.
4 Sluk for begge hovedafbrydere. Sæt evt. til opladning.
Hvis gas har været brugt – dobbelt check at gasflaske i stævnen er lukket.
5 Check at luge i fordæk er låst, så der ikke løber regnvand ind.
6. Vask båden med ferskvand

Rutiner før sejlads:

Husk altid at notere i den fysiske logbog i klubhuset, så man ved hvor mange og hvem der er på vandet, samt telefon
nummer, hvis besætning skal kontaktes. Uden for sejlplanen skal reservation i online kalender ALTID foretages inden
man sejler ud, så der ikke er nogle, der kører forgæves.
Udenfor normal sejlaften skal båden være booket i online kalender (Google Calendar)
Alle kan se kalender – men det er kun Flemming og bådsmænd, der kan tilføje.
Bemærk i hele juli måned skal man checke om båden er reserveret af bådsmænd eller andre, hvor både kan være
reserveret til turformål – og dermed ikke tilgængelig for skolesejlads. Instruktører bør reservere båd, hvis de ønsker
at undervise i juli – evt. flytte rundt så vi kan møde alles interesser.
Se mere om lån og leje på https://skovshovedsejlklub.dk/sks-sejlerskole
Reservations kalender for vores to Omegaer:
Penelope:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_188cghe0siniuinnl76h60sush2j04gledlmutjjd1nncpb4edimkr3b
dhqm4bj4dc%40resource.calendar.google.com&ctz=Europe%2FCopenhagen
Helena:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_188dta0vof48sjbdnh7g3upffkhc24gledlmutjjd1nncpb4edimkr3
bdhqm4bj4dc%40resource.calendar.google.com&ctz=Europe%2FCopenhagen
Check at båden er tømt for vand – både i dørken og under motor
Check olie stand, brændstof niveau (diesel), samt om der er en reservedunk med diesel. Husk at sikre, at
reservedunk genopfyldes med diesel, når den er ved at være tom.
Check at ekspansionsbeholder til ferskvandskøling ikke er under minimum. (Se først i dokumentet)
Tænd kontakt til brugs-batteri og motor. Check, at der er strøm til lanterner og at de kan lyse.
Kontakter findes ved position (11) (Se inventar oversigt sidst i dokumentet)
Check rig. Undersøg vanter og stag for beskadiget wire. Er der tråde er er knækkede. Sidder terminaler som de skal.
Sikre at vanter ikke er for løse, samt at der er splitter i alle vant-skruer, så de ikke løsnes af sig selv under sejlads –
med risiko for masten knækker.
Gennemgå sikkerhedsudstyr og sikre alt findes ombord i brugbar stand.
Verificer, at badestige er trukket op agter.
Verificer at køleskab/fryser, olie-varmer er slukkede, så de ikke bruger unødig strøm.
Hvis batterier har været til opladning – læg det gule oplader-kabel i taske under kortbordet.
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Motor sejlads:
Når ”rutiner før sejlads” er udført – kan man gå i gang med at starte motor.
Sikre at ventil-løfter er skubbet helt i bund. Den trækkes op, når motor skal standses.
Nøgle findes på underside af kiste-bænk agter og nøgle skal drejes i position ON.
Verificer, at alle alarm lamper lyser, for at sikre, at alle pærer virker.
Samt at alarmen hyler, for at sikre at højtaler til alarmsignal virker.
Verificer at motor er i frigear – og tryk på START, der starter motor.
Når motor kører – må man ALDRIG dreje nøgle tilbage til OFF.
Check, at der sprøjter kølvand ud agter.
Check, at niveau af ferskvand i ekspansionsbeholder ikke er under minimum, når motor er i gang.
Man må ALRIG dreje gashåndtag umiddelbart fra FREM – direkte til BAK, eller omvendt. Motor skal altid køre lidt i
frigear (lodret position) inden, der skiftes gear – ellers risikere man at ødelægge gear.
Huskeregel: skub håndtag til BAGBORD – for at sætte i BAK
Hvis motor har haft fulde omdrejninger i længere tid – lad den køre lidt i frigear for at køle motor af, inden motor
stoppes.
Motor stoppes ved at hive op i ventil-løfter – hvorefter nøgle kan drejes i OFF position, når motor er stoppet helt.
Husk: Det har vist sig – at der tabes ferskvands kølervæske (blå) – vær opmærksom og verificer løbende, når motor
er i brug, at niveau af ferskvand i ekspansionsbeholder ikke er under minimum.
Rulle fok:
Forsejl kan skødes på to forskellige måder.
Enten som selvslående fok – eller ved brug af styrbord/bagbord skøde.
Til skolesejlads anbefales at bruge styrbord/bagbord skøde, så der bl.a. kan undervises i at bakke med fokken mv.
Agter fortøjninger:
Penelope har mørkeblå fortøjninger og Helena grå.
Før agter fortøjninger på nedenstående måde, så træk ikke belaster unødigt.
Der er sat et vejledende mærke på fortøjning, som hjælper med at sætte den rigtige længde.
Verificer altid efter fortøjning, ved at hive ind i stævn, at stævn ikke kan ramme broen, hvis vinden vender.
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Lidt om inventar – og brug af faciliteter

Ovenstående illustration viser, hvor de enkelte dele befinder sig i båden.
1) I kistebænken i stævnen findes stort anker og gasflaske til gaskomfur (6):

Se vejledning bagerst i dette dokument, hvordan man foretager gas lækagetest ved brug af manometer på gas
regulator. Der er risiko for at slanger og rør med årene bliver utætte, så hold gas lukket, når gas ikke er i brug – og
udfør jævnligt lækagetest og meld til bådsmand, hvis systemet bliver utæt.
2) Findes holdningstank, tilhørende sø ventiler og lænse-pumpe tilknyttet toilettet.
3) Toilet tilkoblet PURITEC rens (samt toilet børste)
4) Saltvands vask, tilhørende sø ventiler og stav til lænse-pumpe

I bagbord skabe 12, 13 og 14 har vi: 12) Værktøjskasse – og værktøj til motor. Der er også multimeter samt Infrarød
Termometer der kan måle motor temperatur. Værktøjskasse indeholder bl.a. sikringer. Vær opmærksom på sikringer
har forskellige ampere.
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13) Førstehjælps kasse, brandtæppe, wire-saks og tågehorn

14) Nødraketter

15) Under skabe 12/13/14 ligger 15 bag ryglæn på sofa: Anker-kugle og motor trekant

1) Køkkenet.
Der er lighter/tændstikker, fejebakke, viskestykke, affaldsposer, opvaskebalje med sæbe – og lidt pulverkaffe.
Samt en eldrevet køleboks og gaskomfur med ovn og to gasblus (6). I de nederste skabe er potter og pander.
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I hylden over komfuret gemmes instrumenter og selvstyrer (gemt i sejl-rummet om vinteren) samt yacht flag.
Vi flager altid, undtagen når vi deltager i kapsejlads.

2) I kortbordet ligger spil-håndtag, håndtag til at tørne motor manuelt, mappe om båden og evt. små dele, der skal
udbedres – og under kortbordet er en brandslukker

3) Under kortbordet ligger lade kabel – når båden skal lades op. Lade-stik sidder i bagbord side på ruf-taget.
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10) To forbrugs-batterier der oplades via solceller – samt et motorstartbatteri:
11) To strøm-kontakter. Generelt: en kontakt er slukket, hvis nøglen kan tages ud. (Hér tændt hvis lodret)
4) Kistebænken agter findes:
Petroleumsovn og en dunk lugtfri petroleum til varmeovne.
Dunk diesel, motorolie, gear olie
Måle-pind til diesel-tank
Spand, Optipøs, svamp
Ekstra gasflaske
Blå kølervæske (Blandet 1:1 med vand)
Agter fortøjning med bøje-krog
Pose med fortøjningskiler til klipper
Et bord med kop-holdere.

Agter findes også to kaste-liner, en bade lejder, redningskrans samt anker
I stævn findes spiler – og i stuen ophængt spiler-skøder, barberhalt samt fortøjning (et tørt sted):
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Toilet:
Det er ulovligt at bruge toilet i Helena medmindre man er 12 sømil (23 km) fra land.
Hvis toilet i Penelope har været brugt ifølge det der står på første side, så skal ”holdningstank” tømmes.
Man kan gratis tømme ”holdningstanken ved benzin-molen.
Fremgangsmåde: Find dæksel, hvor der står WASTE – fordæk i bagbord side. Tænd maskine. Den ene sætter slange
på og holder et fast greb og trykker ned, så forbindelsen bliver tæt. En hjælper trykker på den sorte runde knap, så
alt suges ud.

Gas komfur:
Tænd for gas på flaske i stævn – og for gas på gasrør under komfur.
Der må ikke tændes for gas før komfur er trukket HELT ud:

Hold en knap inde i et stykke tid – og tænd for gas mens knap er nede. Når ild har fået fat, kan knap slippes.
HUSK: Der er risiko for at rør kan blive utætte. Derfor skal det sikres, at der ikke er en utæthed. Til dette kan man
bruge manometer som er på gas-regulator på gasflasken. Se beskrivelse bagerst i dette dokument hvordan man
udfører lækagetest. Luk altid for gasflaske i stævn, hvis gas ikke skal bruges.
Der er et glas i stævn, hvor lækage også burde kunne detekteres via bobler, men det har ikke vist sig effektivt.
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Dette dokument er stadig under udarbejdelse…
F.eks. beskrivelse af brug af petroleums varmeovn gennemgås. F.eks. sikring af skorsten, opstart, brændstof, mv.
Oversigt over sø ventiler - hvor findes de – og hvad skal man være opmærksom på…
Brug af fryser/køleskab, så man sikrer det er slukket, når det ikke skal bruges.
Spiler sætning – mht. barberhal, mv.
Check af si til saltvands køling (motor)
Kontakt bådsmand René på tlf 30753093 eller e-mail rene_s_holm @ hotmail.com hvis du har rettelser eller
tilføjelser til dette dokument. Det er et dynamisk dokument – som vi gerne vil gøre bedre over tid.
Husk, at sikre at Booking af båd er registeret og lån/leje er godkendt af Flemming – mht at man er ”fri-sejlet” samt
bliver oplyst om selvrisiko, låne-gebyr, krav om alle ombord skal have betalt flåde-kontingent, kontrol ved aflevering
mv.
Hold altid orden og gør rent så vi bibeholder en god stand af vores Omegaer.
Så er det meget mere behageligt at sejle på tur i dem �
Udfør de reparationer og udbedringer som I SELV kan udføre – og giv bådsmand besked.
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