
Norsk Bavaria Klubb 
Temakveld

Vårklargjøring
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Temakveld  Vårklargjøring
Agenda:

Økt 1

• Utpakking og rydding

• Påkobling av strøm

• Toaletter

• Ferskvann

• Dieseltank og filtre

• Impeller

• Sjekk av belg

• Oppstart av motor
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Økt 2.

• Ror og ratt

• Drev og propell

• Stoffing

• Elektrisk utstyr

• Dekksutstyr og vinsjer

• Vask og Polering

• Sikkerhetsutstyr



Utpakking av båten

• Se etter eventuell ytre skader
som kan ha oppstått

• Rydde på plass ting som har
ligget på båten under 
presenningen

• Ta vare på presenning og gjør klar
til neste år
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Utpakking av båten

• Se etter eventuell ytre skader
som kan ha oppstått

• Rydde på plass ting som har
ligget på båten under 
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Utpakking av båten

• Se etter eventuell ytre skader
som kan ha oppstått

• Rydde på plass ting som har
ligget på båten under 
presenningen

• Ta vare på presenning og gjør klar
til neste år
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Utpakking av båten

• Se etter eventuell ytre skader
som kan ha oppstått

• Rydde på plass ting som har
ligget på båten under 
presenningen

• Ta vare på presenning og gjør klar
til neste år
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Rydde på plass inne.

• Legg på plass dørkplater, luker, madrasser.

• Sjekk alle skroggjennomføringer

• Se etter skader/lekkasjer

• Vedlikehold av innvendig panel.

• Husk polering av vasken på bad.
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Handleliste:

• Joni
møbelpolish

• All-in-one
polering av 
gelcoat
innvendig



Sette på strøm

• Sjekk av batterier
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Sette på strøm

• Sjekk av batterier
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Toaletter.

• Tilbakeslagsventil

• Smøre opp stempel

• Sjekke slanger 
m/klemmer
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Handleliste:
• Service-kit
• Tilbakeslags-

ventil
• Vannfast fett
• Nye slanger
• Syrefaste 

slangeklemmer
• Sanitærvæske



Toaletter.

• Tilbakeslagsventil

• Smøre opp stempel

• Sjekke slanger

• En runde (eller 2) med sitronsyre gang sesongen har stor effekt
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Handleliste:
• Sitronsyre



Toaletter.

• Smøre opp stempel
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Handleliste:
• Service-kit
• Tilbakeslags-

ventil
• Vannfast fett
• Nye slanger
• Syrefaste 

slangeklemmer
• Sanitærvæske



Toaletter.

• Smøre opp stempel
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Ferskvannsystem.

Stenge drenering varmtvannstank

Koble på varmeelement etter at tanken er fyllt

Koble på dusjhode ute. (husk du ble anbefalt å ta det av i høst)

Sjekk eventuelt ferskvannfilter.

Sjekk for lekkasjer i plastrørene. Spesielt på VV-kretsen
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Handleliste:
• Speed-fit

deler



Ferskvannsystem.

Stenge drenering varmtvannstank

Koble på varmeelement etter at tanken er fyllt

Koble på dusjhode ute. (husk du ble anbefalt å ta det av i høst)

Sjekk eventuelt ferskvannfilter.

Sjekk for lekkasjer i plastrørene. Spesielt på VV-kretsen
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Handleliste:
• Speed-fit

deler



Ferskvannsystem.

Stenge drenering varmtvannstank

Koble på varmeelement etter at tanken er fyllt

Koble på dusjhode ute. (husk du ble anbefalt å ta det av i høst)

Sjekk eventuelt ferskvannfilter.

Sjekk for lekkasjer i plastrørene. Spesielt på VV-kretsen
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Handleliste:
• Speed-fit

deler
• Dusjhode



Ferskvannsystem.

Stenge drenering varmtvannstank

Koble på varmeelement etter at tanken er fyllt

Koble på dusjhode ute. (husk du ble anbefalt å ta det av i 
høst)

Sjekk eventuelt ferskvannfilter 
(ved pumpe)

Sjekk for lekkasjer i plastrørene. Spesielt på VV-kretsen
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Handleliste:
• Speed-fit

deler



Ferskvannsystem.

• Stenge drenering varmtvannstank

• Koble på varmeelement etter at tanken
er fyllt

• Koble på dusjhode ute. (husk du ble
anbefalt å ta det av i høst)

• Sjekk eventuelt ferskvannfilter.

• Sjekk for lekkasjer i plastrørene. 
Spesielt på VV-kretsen
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Handleliste:

• Speed-fit
deler



Ferskvannsystem.

• Rense vanntanken
• Bruk rense- og desinfiseringsmidler 

beregnet for næringmiddelindusstrien

• Fås hos hjemmebryggforhandlere
• PBW

• Star San
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Handleliste:
• PBW
• Star San



Dieseltank og filtre
Drener 15 dl fra bunn av dieseltank.

Skift forfilter hvert år

Skift finfilter hvert 3 år
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Handleliste:
• Grovfilter 

(Cav296)
• Dieselfilter



Dieseltank og filtre

Drener 15 dl fra bunn av dieseltank.

Skift forfilter hvert år

Skift finfilter hvert 3 år
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Handleliste:
• Grovfilter 

(Cav296)
• Dieselfilter



Dieseltank og filtre
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Handleliste:
• Grovfilter 

(Cav296)
• Dieselfilter



Bytte av dieselfilter
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Bytte av dieselfilter
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Tre på en brødpose

Skru ut skrue på 
toppen



Bytte av dieselfilter
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3 pakninger

1. Mellomstor på rør ned

2. Stor oppunder toppen

3. Liten på skruen

Ha klar en isboks til å legge 
filteret i.



Bytte av dieselfilter
Fin filter

• Bruk brødposetrikset

• Filtertang på yttersiden av 
posen

• Skriv med tusj hvilken 
dato du byttet

• Ingen løs pakning her
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Bytte av dieselfilter
Lufting av dieselsystem

• Løsne skrue ½ - 1 runde

• Pumpe til det kommer diesel

• Skru til igjen. 
• OBS! Ikke for hardt
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Bytte av dieselfilter
• Uten søl

• Lever til miljøstasjon
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Impeller
• Ta ut impeller

• Sjekk etter slitasje og morkne 
blad.

• Bytt hvis nødvendig
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Handleliste:
• Impeller 



Impeller
• Ta ut impeller

• Bruk en eller to tenger. 
Trekk rett ut.

• Ikke bruk skrutrekker til å 
vippe ut.
• Ødelegger impellerhuset
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Impeller
• Sjekk etter slitasje og 

morkne blad. 
• Dra lamellene godt fra 

hverandre
• Hvis ikke morkne = OK

• Smør med vannfast fett og 
sett inn
• Bruk en strips til å klemme 

sammen lamellene

• Sjekk pakning.
• Papir eller gummi
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Belg
• Sjekk belg for morkne områder og sprekker. 

• Fjern olje- dieselsøl

• Holder normalt minst 15 – 20 år.
• Se datostempel

• Sjekk gummileppe rundt drev. 
• Festes med kontaktlim. (ikke Tek7, Sika, e.l.)
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Handleliste:
• Kontaktlim



Belg
• Sjekk belg for morkne områder og sprekker. 

• Fjern olje- og dieselsøl

• Holder normalt minst 15 – 20 år.
• Se datostempel

• Sjekk gummileppe rundt drev. 
• Festes med kontaktlim. (ikke Tek7, Sika, e.l.)
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Handleliste:
• Kontaktlim



Motor
• Sjekk vifterem

• Sjekk motorolje

• Sjekk kjølevæske (i ferskvannskrets) 

• Sjekk luftfilter

• Sjekk olje på drev

• Sjekk gass og girvaier, eventuelt stoppvaier går lett.
• Smør eller bytt.
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Handleliste:
• Viftereim
• Motorolje
• Kjølevæske 

Gul/grønn
• Gass-, gir, 

stoppvaier
• WD40 spray



Oppstart av motor

Sjekk 

• Motor går jevnt

• Eksosslange

• Kommer nok kjølevann 

• Lading

Husk å åpne kran til dieseltank.
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Ror/ratt

• Skal gå greit fra side til side. 

• Sjekk overføringer. 
• Max 2 – 5 cm dødgang

• Se etter jernspon.

• Sømmer på skinntrekk
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Handleliste:
• Nytt skinn
• Bjørnetråd



Drev/propell

• Bytt alltid zink på bosset hvert år. 

• Zink på drevet holder normalt flere år. 

• Best å bytte olje når båten ligger på land. 
• Vær obs på pakning. 

• Hvis kobberpakning må den glødes eller byttes. 

• (Normalt holder drevolje flere sesonger)
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Handleliste:
• Propellzink
• Drevzink
• Pakning
• Drevspray



Drev/propell
• Drev krever mye oppmerksomhet
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Polering av propell
10 seilere gir deg 12 svar.

• Kommer veldig an på lokale forhold.
• Saltinnhold i vannet

• Strøm

• Sollys

• Dybde

• Vekstmiljø (vegetasjon/alger)
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Polering av propell
• Hvis du må skrape, bruk plastskrape.

• Dyrt spesialmiddel

• Eddik, minst 35%

• Sitronsyre
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Handleliste:
• Eddik
• Sitronsyre



Polering av propell
Generelt kan man si at rur og groe fester 
seg dårligere på blanke og glatte flater.

• Polering med vinkelsliper

• Lakkforsegling løsemiddelbasert
• (AutoGlym High Gloss)
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Handleliste:
• Autosol
• Lakkforsegler
• Vannfast fett
• Gjengelim
• Blikk til 

propellsmutter



Stoffing
Maritim har en fin artikkel. Guide - Bunnstoff til 
båt

• Uavhengig hvilket type og merke, slip lett over 
med våtsandpapir. Spyl av og la det tørke.

• Følg produsentens anbefaling for påføring.

• OBS! Bruk aldri bunnstoff på rorhylse og rundt 
drev. Bruk drevspray.
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Handleliste:
• Våtsandpapir
• Bunnstoff
• Rulle (lakk)
• Maskerings-

tape

Guide - Bunnstoff til båt


Elektronisk og elektrisk utstyr om 
bord.

• Radiotest – Kall opp Kystradio

• Kartplotter – Kart kan ha gått ut på 
dato

• Autopilot – rekalibrering

• Instrumenter - rekalibrering

• Ankervinsj

• Baug-/hekkthruster (bytte av zink?)

• Kjøleboks

• Lensepumper
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Handleliste:
• Batterier AAA
• CRC-spray 

• Flere typer



Dekksutstyr
Vedlikehold av blokker, løygang, travere og 
avlastere.

• Smørepunkter på rullesystemer i rigg.
• Forstag

• Toppsvivel
• Rulle, øvre og nedre lager

• Mast
• Rullesystem

https://support.seldenmast.com/index.php?id=4
689&setLang=se
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Handleliste:
• Vinsjfett
• Dry Lube

https://support.seldenmast.com/index.php?id=4689&setLang=se


Vedlikehold av vinsjer:
Søk på Youtube: Winch service

Klinisk Lewmar vinsj:

https://www.youtube.com/watch?v=OqCunPhQHw4

Eller mer realistisk Harken i en Bavaria 38

https://www.youtube.com/watch?v=20zAWmA9yn4
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Handleliste:
• Vinsj fett
• Olje
• Pensel

https://www.youtube.com/watch?v=OqCunPhQHw4
https://www.youtube.com/watch?v=OqCunPhQHw4
https://www.youtube.com/watch?v=20zAWmA9yn4


Annet vedlikehold
• Sjekk av rekkewire.

• Hvis plastbelegg, fjern dette eller bytt 
wire

• Vask og polering av båt. 

• Vedlikehold av teak dekk og detaljer

• Vedlikehold av kalesjer og trekk.

• Sjekk av fall, sjakler og spleiser.

• Test brannvarsler og gassalarm

• Sett på nye klistremerker
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Handleliste:
• Tape
• Sikringsringer



Annet vedlikehold
• Sjekk av rekkewire.

• Vask og polering av båt. 

• Vedlikehold av teak dekk og detaljer

• Vedlikehold av kalesjer og trekk.

• Sjekk av fall, sjakler og spleiser.

• Test brannvarsler og gassalarm

• Sett på nye klistremerker
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Handleliste:
• Tilbud fra TopGearMarin
• https://www.topgearmarin.no/

https://www.topgearmarin.no/


Annet vedlikehold
• Sjekk av rekkewire.

• Vask og polering av båt. 

• Vedlikehold av teakdekk og detaljer

• Vedlikehold av kalesjer og trekk.

• Sjekk av fall, sjakler og spleiser.

• Test brannvarsler og gassalarm

• Sett på nye klistremerker
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Handleliste:
• Teakrens
• Teakolje
• Boracol



Annet vedlikehold
• Sjekk av rekkewire.

• Vask og polering av båt. 

• Vedlikehold av teak dekk og detaljer

• Vedlikehold av kalesjer og trekk.

• Sjekk av fall, skjøter, spleiser og sjakler.

• Test brannvarsler og gassalarm

• Sett på nye klistremerker
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Handleliste:
• Kalensjerens
• Jordslagfjerner
• Impregnering
• Meguiars Plast X



Annet vedlikehold
• Sjekk av rekkewire.

• Vask og polering av båt. 

• Vedlikehold av teak dekk og detaljer

• Vedlikehold av kalesjer og trekk.

• Sjekk av fall, skjøter, spleiser og sjakler (soft-).

• Test brannvarsler og gassalarm

• Sett på nye klistremerker
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Handleliste:
• Nytt fall 

(Dyneema)
• Nye skjøter
• Sjakler
• Fortøyningstau



Annet vedlikehold
• Sjekk av rekkewire.

• Vask og polering av båt. 

• Vedlikehold av teak dekk og detaljer

• Vedlikehold av kalesjer og trekk.

• Sjekk av fall, sjakler og spleiser.

• Test brannvarsler og gassalarm

• Sett på nye klistremerker
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Handleliste:
• Batterier



Annet vedlikehold
• Sjekk av rekkewire.

• Vask og polering av båt. 

• Vedlikehold av teak dekk og detaljer

• Vedlikehold av kalesjer og trekk.

• Sjekk av fall, sjakler og spleiser.

• Test brannvarsler og gassalarm

• Sjekk logg

• Sett på nye klistremerker
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Handleliste:



Sikkerhetsutstyr om bord.

• Vester

• Flåte

• Livbøye

• Kasteline

• Skarp kniv

• Varselhorn
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Handleliste:
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Handleliste:


