
                       
 
 

Riggsjekk lørdag 11.mai 2019 
 
Sted: Hos West Boat i Florvåg 
 
Tid: Fra klokken 09:00 og utover. 
 
Ansvarlig: Knut Hagen (mob: 90967486, kn-hag2@online.no)   
 
 
 
Kjære klubbmedlem! 
 
Det er nå mulig å reservere plass til riggsjekk og/eller riggarbeid fra lift. 
 
Tildeling av plass skjer etter «førstemann til mølla» prinsippet. Påmelding kun via epost til 
kn-hag2@online.no  Det er mulig å reservere kun lift, kun riggsjekk eller begge deler. 
 
De som hadde riggsjekk i fjor, stiller bak i køen. Det blir plass til ca. 10 båter. Riggsjekk blir 
utført av Nautic Charter. Prisen for en riggsjekk er 1500,-  
 
Det vil også være mulig å utføre arbeid i masten fra lift. Tilgjengelig tid i lift vil bli regulert i 
forhold til etterspørselen. Hvis du har behov utover 1 time i liften, så meld inn dette behovet. 
 
Er du redd for høyder? Ikke bekymre deg! Det er fast liftfører og han utfører gjerne jobben for 
deg, så lenge det er overkommelig arbeid.  
 
Tor Sætre kan være behjelpelig med anskaffelse av materiell, eksempelvis: lanterner, pærer 
(både halogen og LED), windex, m.v. Har du behov for noe, så gi beskjed til kn-
hag2@online.no innen 30.april. Da kan Tor bestille inn i forkant. 
 
Praktisk info om riggsjekken. 

 Sikringstau (bomløft eller storseilsfall) for riggsjekkeren må være i bra stand! 
 Du må påregne å være sikringsperson på vinsj for riggsjekkeren. 
 Fjern så mye teip som mulig over strekkfisker og andre beslag på riggen. 
 Ønsker du smøring av rulle i masten, må storseilet være tatt av. 
 Betaling for riggsjekk gjøres direkte med riggsjekkeren. 

 
 
Praktisk info om liften. 

 Vær klar til å flytte båten fra båsen til kaien når det er din tur. 
 Ha med deg nødvendig verktøy og materiell for din jobb. 
 Vær rask med å flytte båten tilbake til båsen når du er ferdig. 
 Leie av lift dekkes av Bavariaklubben. 

 



Side 2 av 2 

Ankomst Florvåg. 
Tor har mange kaiplasser ledig, så ved ankomst er det bare å finne seg en ledig bås. Har du 
lang reisevei, er det mulig å ligge der fra fredag til lørdag. 
 

 
 
 
 

 
 
Vel møtt! 
Vennlig hilsen styret i Bavariaklubben H og S&F. 

West Boat  

Finn deg en ledig 
plass på flytebryggen. 

Plass forbehold 
for de som skal 
opp i liften. 


