
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brugervejledning for den Orange Båd. 
 

Bådens max lasteevne er: 1170 kg. 
 
 
 

 
 
 

Dette dokument er vejledende og dækker derfor ikke med sikkerhed enhver situation 
som kan opstå i forbindelse med søsætning, optagning og sejlads med båden. Vær 

derfor meget opmærksom på forløbet af processen i forbindelse med brug af båden. 
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Generelle anbefalinger for benyttelse af båden: 
 
Når motoren trimmes op i forbindelse med transport, søsætning og optagning må den ikke trimmes 
højere end nødvendigt. Trimmes motoren til max højde er der stor mulighed for, at styrekablerne  
beskadiges. 
 
Hverken under transport eller under sejlads må der opbevares udstyr eller andet oven på 
motorbrønden. Af hensyn til styregrejet bør dette område af båden holdes HELT frit for udstyr. 
 
Når båden transporteres på traileren anbefales det, at der ikke er løst udstyr i båden. Er der løst 
udstyr, skal det være fastspændt. Den bedste løsning er, at medtage den lille trailer til dykkerudstyr 
og andet udstyr. Det er også nemmere. 
 
Om sejlads: 
 
Sæt ALDRIG farten op uden at sikre dig, at udstyr er forsvarligt surret og alle om bord er klar over, at 
nu skal der sejles. 
 
Undgå en hurtig/pludselig reducering af RPM i planende tilstand. Båden stopper meget brat.  
 
Båden er konstrueret til at sejle optimalt ved at plane. Jo mere vægt der er i båden jo mere energi 
kræves der for at få den op at plane og for at holde den planende. 
 
Følgende procedure anbefales. Hold øje med RPM instrumentet og giv langsomt mere og mere gas 
indtil båden planer (ganske kort tid efter båden er oppe og plane ses en forøgelse af RPM som skyldes 
at vandmodstanden er formindsket fordi båden planer). Når båden er oppe, og planer, trimmes 
motoren. Herefter anbefales det, at RPM reduceres, med nogenlunde det antal som de steg med, i det 
øjeblik båden begyndte at plane. 
 
Hvis motoren under sejlads varierer i RPM (hele tiden op og ned i takt med bådens bevægelser) er den 
sandsynligste årsag, at motoren er trimmet for højt. Denne situation bør undgås. 
 
Der er ingen fornuftig grund til at betjene båd og motor med gashåndtaget i bund - tværtimod! 
 
1) Det belaster båd og især motor unødvendigt. MOTOREN KAN OVERBELASTES 
2) Det øger forbruget af benzin og smøreolie uforholdsmæssig meget. 
3) Tidsgevinsten er meget begrænset. 
4) Det kan være ganske ubehageligt og ret anstrengende for passagererne. 
 
Om dårligt vejr: 
 
Planing kræver godt vejr, og hvis vejr forholdene er dårlige (i helt åben og ubeskyttet farvand 
vindstyrke  5 m/sek eller mere) giver det ikke megen mening at sejle ud.  
 
Kommer man ud i dårligt vejr, behøver man ikke at frygte for, at båden ikke kan klare det. Det kan 
den, den er særdeles sødygtig, men visse forholdsregler skal iagttages. 
 
Farten skal afpasses efter vind og sø. I dårligt vejr kan båden ikke holdes planende, og derfor bør man 
reducere RPM til et passende niveau og tilpasse kursen så vind og sø giver mindst mulig påvirkning på 
båd og motor. Tålmodighed og sund fornuft er nøglen til sikker sejlads i dårligt vejr. Overvej alternativ 
destination, og husk altid på, at sejlads i dårligt vejr hvor båden ikke kan plane kræver væsentlig mere 
benzin end "normal" sejlads. 
 
ER DER UNDER BRUG AF BÅD OPSTÅET SKADER PÅ BÅD, MOTOR ELLER TRAILER ELLER ER DER FEJL, 
ANMODES I OM AT UNDERRETTE MATERIEL UDVALGET SÅ HURTIGT SOM MULIGT. 
 



Checkliste I. klargøring orange båd. 

Der skal udnævnes en 
ansvarlig fører (føreren). 
 
Dette er et lovkrav. 

Er følgende udstyr om bord, operativt 
og forsvarligt surret hvis relevant? 

Er der tilstrækkelig benzin inklusiv 
safety margen til den planlagte sejlads? 

Check motorolien og batteri.  

Udtag lade ledning hvis tilsluttet. 
 

Føreren skal sørge for at sejladsen foregår i overensstemmelser 
med gældende regler og at sikkerheden er i orden. Føreren skal 
som minimum have ”speedbåds bevis” samt intern godkendelse. 
Føreren må gerne overlade styringen af båden til en anden – 
såfremt denne har speed båds bevis -, men dette fritager ikke 
føreren for ansvar. Gyldigt speedbådsbevis skal medtages under 
hele sejladsen. Føreren skal være bekendt med klubbens 
”Sikkerhedsinstruks”. 

01) rednings veste for ikke dykkere. 
02) ildslukker 
03) øse 
04) nødsignaler 
05) ankre 
06) fortøjningsliner 
07) dykkerflag 
08) lanterner 
09) pagajer 
10) oxybox 
11) kort plotter 
12) ekkolod 
13) VHF (se note 1.) 
14) Luft og fyldeslange 
 

Anbring de to surrings stropper og 
check at der ikke er løse ender som 
hænger og dasker.  

Er samtlige luftkamre fyldt og tætte? 

Hvis ikke allerede gjort trimmes motoren 
til den nødvendige højde for at få 
transportsikringen (træklodsen) på 
plads.  

Vær opmærksom på, at totalvægt 
ikke overskrides samt at for de fleste 
biler er max. vertikal belastning på 
trækkrogen ca. 75 kg. 

Sammenkobl bil og trailer. Tilslut 
bak og blinklys samt ”bremse linen” 
kontroller alt ok. Check at trailer 
håndbremse er frigjort. 

Efter fyld med olie hvis nødvendigt. 
(se motor manual). 

Træk traileren ud ved håndkraft. 

Husk de to gummi stop klodser Note 1.: Brug af VHF kræver certifikat. Hvis ingen om bord har VHF 
certifikat anbefales det at VHFen tændes og forbliver på kanal 16. 
Der lyttes kun. VHFen må ikke bruges til normal trafik. Kun i tilfælde 
af nødsituationer (egen eller andres) bør VHFen benyttes til trafik 
medmindre brugeren er certificeret. 
 

Hovedafbryder til 
instrumenter er 
den røde knap inde 
i ror brønden  

 Af hensyn til skruen, skal trailerens 
forende være så lav som 
overhovedet muligt 



Checkliste II søsætning af orange båd. 

Traileren bakkes i position 
ved slæbestedet. Der 
stoppes før rampen 
begynder at skråne. 

Bak traileren ud i vandet. 
Stop inden trailerens hjul 
nav kommer under vand. 

 Check at selve rampen er  
 velegnet.  

Placer de to gummi stop 
klodser bag bilens baghjul. 
Aktiver trailerens hånd 
bremse. 

Afmonter nummerplade holderen. Sørg for at 
elkablet fastgøres så højt, at stikket ikke kommer 
i vandet. Fjern surringerne. Fjern bådmotorens 
transportsikring og trim motoren så skruen ikke 
kan ramme rampen. Gør fortøjninger klar til brug. 

Hvor ender rampen? 
Er den i god stand? 
Er der bump eller andre former for forhindringer?  
Er den for stejl? Eller for glat? 
Kan bil og trailer stå sikkert? 
Sand på rampen kan være et problem. 

Bemærk rækkefølgen. Stop klodserne først. 
Dette er vigtigt! Hvis bremsen ikke holder 
eller bilen skrider, opstår der en særdeles 
farlig situation for de personer der arbejder 
med isætning af båden 

Fir roligt båden i vandet ved 
hjælp af spillet. Sørg for at en 
medhjælper holder fast i 
fortøjningen. Når båden er 
sikkert i vandet aftages wiren 
som kortes op til den sidder 
sikkert på traileren. 

Efter søsætning fortøjes båden 
væk fra slæbestedet ved en plads 
hvor udstyr og besætning kan 
komme sikkert om bord.  

Undgå at der er personer 
i båden under selve 
søsætningen 

Alt grej som ikke er en del 
af båd eller motor udtages 
før søsætning. 

I det øjeblik båden flyder skal man 
sørge for at holde wiren stram. Bliver 
den for slæk dannes der kinker på 
tromlen som ødelægger wiren. 

Deaktiver trailer hånd 
bremsen, fjern gummi stop 
klodserne, kør væk og parker. 



Checkliste III. Optagning af orange båd. 

Bak traileren ud i vandet. 
Stop inden trailerens hjul 
nav kommer under vand. 

Placer de to gummi stop klodser 
bag bilens baghjul og aktiver 
trailerens hånd bremse. 

Check at forholdene ved rampen er OK. De 
kan have ændret sig siden søsætning, især 
m.h.t. vandstanden. 

Dette er vigtigt! Hvis bremsen ikke holder eller 
bilen skrider opstår der en særdeles farlig 
situation for de personer der arbejder med 
optagning af båden 

Når traileren er i position og spil samt 
ophaler wire er klar styres båden på plads 
bag traileren. Ophaler wire gøres fast og 
båden hives an mod traileren.  
Bådmotoren trimmes så skruen går fri af 
bunden. 

Båden tømmes for alt udstyr som ikke er en del 
af bådens udstyr. Kontroller at der ikke er liner 
eller andet grej hængende ud over siderne. 
Sørg for, at båden er lænset tom.  

Frigør trailer hånd bremse, fjern stop 
klodser. Kør væk fra rampen og parker. 

Båden gøres klar til ophaling. 

Undgå at have personer i båden 
under selve ophalingen. 

Når alt er klart hives båden roligt op. 
Under ophivningen kontrolleres det 
løbende at wiren stuves jævnt på 
spiltromlen og at båden kommer til at 
hvile jævnt på vuggerne. 

Monter nummerplade holderen. Husk elkablet. Påsæt 
surringerne. Trim bådmotoren til transport position 
og isæt motorens transport sikring (træklods). 
Kontroller ingen løse ender hænger ud over siden og 
at løst grej er sikret. 

Bemærk rækkefølgen. Trailer 
hånd bremsen først. 



Checkliste IV. Afrigning af orange båd. 
 
 
 
 Traileren parkeres på pladsen uden for 

garagen. Trailer hånd bremsen aktiveres og 
bilen frakobles. 

Bådens udstyr tages ud og placeres på fliserne. 
Surringerne fjernes. Bådmotorens transport sikring 
fjernes og motoren trimmes ned. 

Påsæt vandindtag og slange ved bådmotorens kølevands indtag. Åbn for 
vandet og start motoren. Kontroller at der er vandgennemstrømning. Lad 
motoren køre ved lave omdrejninger i ca. 1 min. Stop motoren. Afmonter 
slange og vandindtag. Trim motoren til transport højde og isæt sikring. 

Påsæt vandslangen på koblingen ved trailerens venstre hjul 
og gennemskyld bremserne. 

Pas på hvis der bakkes ind. 
De store sten ved 
indkørslen kan ikke altid 
ses i spejlene. 

Vær forsigtig ved skylning af instrumenterne. 
Selvom de formodes at være vandtætte bør de 
skylles med forsigtighed. Tag hensyn til trailerens 
elektriske udstyr, især stikket bør ikke få vand. 
 

Skyl båden udvendigt og 
indvendigt. Skyl traileren.  

Skyl det udtagne udstyr og bring det på plads i 
garagen/kompressor rummet. 
 
Ved håndkraft skubbes traileren ind i garagen. 
(Bremsen må IKKE aktiveres når traileren står i 
garagen). 

Sluk for alle instrumenter og sluk for al strøm på strømpanelet.  
 
Check motor brønden for vand og dræn hvis nødvendigt.  
 
Sluk for hovedafbryderen i motorbrønden. 
 
Sæt tyverisikringen på traileren. 
 
Sæt ikke dækslet til motor brønden på plads. Lad brønden være 
åben, så den kan tørre. 
 
Anbring bådens og trailersikringens nøgler i hjørneskabet i 
kompressor rummet. 
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