
Nr. 1 2011
38.argang

Vargam

www.osbaatklubb.org



Organ for Os Batklubb

Redaksjonskomiteen:
Inge R. Jacobsen

j tlf. 56301237
jLmob. 90173045- ' •

inge.jacobsen@astratek.com

Paul Ove Moksnes
mob. 90173045
pomok@flaaten24.com

Ole Martin Pedersen
Itlf. 56300023
|mob. 95206393
om -peder@online.no

Helge Brudvik
jtlf. 55130826
[mob. 93051704
helge@brudvik.no

Redaksjonskomiteens adresse:

Os Baklubb, Postboks 12, 5201 Os
Bankkonto: 3631.5016686
Opplysninger om bladetrv
Opplag: 200
Antall utgivelser pr. ar: 2

Ved sporsmal kontakt vargasjef:

Trond J0rgensen tlf. 952 85 041

Bryggeansvarlig brygge A:
Helmer J0rgensen tlf. 916 16 309
Trond J0rgensen tlf. 952 85041

Bryggeansvarlig brygge B:
ArneAasheim tlf. 901 77513
JanPerBerge tlf. 901 70329

Bryggeansvarlig brygge C:
NorvallLunde tlf. 480 76676

Sjosetting og batopptak:
Se oppslag i naustet eller
www.osbaatklubb.org

Leie av klubblokale:
Trond Lunde tlf. 56305130

Webansvarlig:
Oliver Flister, oli-m@online.no
tlf. 920 47 408

Nokkelkort til bommen:
Tor A. Aksnes, tor.aksnes@bkk.no
tlf. 95285041

Maleravlesing:
Trond J0rgensen tlf. 952 85041

Formann:
S0knad om bryggeplass, s0knad
om naustbod, n0kler, lover, regler,
forskrifter og lignende.
Ta kontakt med harald.strm@
bkkfiber.no eller tlf. 926 32 255.

Layout: Paul Ove Moksnes

www.osbaatklubb.org



Nar dere leser dette har nok de
som skal pa land kommet pa plass.
Med den sommeren som har vasrt
synest jeg ikke det virker som det
er sa lenge siden jeg rev huset over
baten og na skal det jammen meg
opp igjen.

Spennende med planer om flere
plasser i Varga som formannen
skriver om litt senere her i bladet.
Det er flere forhold som skal
tas stilling til og draftes, her ma
medlemmene benytte anledningen
til a folge med.

Det har vasrt et skifte i redaksjon-
skomiteen. Barrie og Jan Bertil har
blitt byttet ut med Ole Martin Ped-
ersen og Helge Brudvik. Jeg 0nsker

Redaksjonelt
a overbringe en takk for innsatsen
pa vegne av klubben.

Vi som var igjen har nok blitt litt
for godt vant med Marits (Barries
kone) innsats pa layout og organi-
sering av bladet. Hun er dreven i
dette med erfaringen hun har fra
Os og Fusaposten.
Det tok tid f0r den nye komiteen
fikk satt seg, men innsatsen nar vi
kom i gang har vaert god.

Ha en fortreffelig vinter og en
fornoyelig h0stfest. Se annonse
senere i bladet.
Pa vegne av redaksjonskomiteen.
Paul Ove Moksnes
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Formannen har ordet
Nettene er blitt lange, og de fleste av
oss har vel gjort fra seg batlivet for
i ar. Jeg har brukt baten lite denne
sesongen, og jeg har en fialelse av at
jeg ikke er alene om det. Tempera-
turen har vasrt talig, men regnet
har bes0kt oss vel ofte, og selv om
0stlendingene har hatt det verre, er
det til liten trost. Dr0mmen om sol
og sommer lever likevel videre, og
meteorologene pastar at statistikken
er pa vasr side neste ar.

I mellomtiden far vi gj0re batene
klar for vinteren. Noen bater skal pa
land, andre skal ligge ute i basene
sine. Det er na viktig a se etter
fortoyningene til baten var. Kon-
troller strekkavlasterne og pass pa
at trossene er passe stramme. Ba-
tene skal ikke ligge og jage i basene.
Det sliter unodig bade pa batene
og pa bryggene. Vinterstormene
kommer helt sikkert i ar ogsa, og da
er det viktig ikke a glemme baten.
Kom deg ut i Varga og kontroller
presenninger og trosser. Se ogsa pa
naboen sin bat og ha god samvitti-
ghet nar du drar hjem.

Pa siste arsmote filck vi tilslutning
pa a jobbe videre med a utvide
havna fra 78 til 90 plasser. Park-
eringsplassene begrenser antall
batplasser, og vi har i dag parker-
ingsplasser for 45 biler ( 90 bat-
plasser).

F0r vi kan komme videre med a

utvide havnen, ma kommunen fa
godkjent den nye arealplanen sin.
De har jobbet med dette i flere
ar, men na ser det endelig ut til at
kommunen og fylkesmannen er
blitt enige. Neste kommunesty-
rem0te vil sannsynligvis godkjenne
planen.

Styret har en komite som har arbei-
det litt med dette. Vi har vurdert til-
standen pa bryggene vare, og vi har
hentet inn priser fra flere forhan-
dlere. Bryggene vare er i meget god
stand, og det er mulig a forlenge
disse om det viser seg a vsere et
godt alternativ. Bryggene er over
20 ar gamle, og det er nok behov
for a oppjustere litt om vi velger og
beholder de gamle. Jeg tenker da
pa bedre og flere stramuttak, og pa
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sikring/stiger om noen skulle falle i
vannet.

En av ideene til komiteen er a kj0pe
en ny og kraftigere brygge i stedet
for C bryggen. Vi legger de storste
batene der, og v i bruker i tilfellet
den gamle C bryggen til a forlenge
A og B bryggene. Sa snart kom-
mune har godkjenningen pa plass,
soker vi om a fa lov til a legge ut
flere bat plasser.

Dersom vi beholder de gamle
bryggene og oppjusterer, ma vi nok
i tillegg ga over fortoyningene til
bryggene. Vi ma helt sikkert skifte

Formannen har ordet
ut noe pa trossene, og vi ma kan-
skje i tillegg forsterke/legge ut flere
ankre - batene blir st0rre. Dette
krever innsats fra medlemmene, og
det vil nok bli mer dugnad neste
sommer. Her trenger vi bade fag-
folk og glade amatorer.

Jeg ser fram til en trivelig host og
vinter med mye tid til a planlegge
batpuss og ny batsesong.

Harald Stram

P5 Vestlandet her vi velge kraftige
presenninger som varer lenge !

Vare egenproduserte PVC-presenninger
tiler en hosts!orm

Seilmaker Iversen AS
Tlf. Frekhaug: 55 55 74 58
Tlf. Bergen: 55 55 74 50
www.seilmakeren.no
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Baten min

Eieren av "baten min" denne
gangen heter Nils Georg Brekke,
oppvokst pa Fosse i Strandebarm.
Han har vasrt fylkeskonservator i
mange ar, inntil han gikk over til et
professorat i kulturvitenskap ved
Universitetet i Bergen fram til 2008.
Veien til pensjonistenes rekker har
han lagt viva en professor II stilling
i bygningshistorie og landskap ved
Bergen Arkitekthogskole.
Trebaten pa bildet som det heret-
ter kommer til a bli referert til, ble
bygget hos Harald R0yrvik pa Linga
i Strandebarm, pa oppdrag fra et
familiekonsortium, der dagens
eier av baten etter hvert har "over-
tatt" initiativet og vedlikeholdet.
Kj0pesummen med motor var pa

kr. 96 000 i 1978. Baten er klink-
bygget av norsk furu pa furuspant,
og til feste av bordgangene er det
benyttet kobbernagler. For- og
akterstavn er av eik, dekket er av
"oregon pine" og skandekket er av
mahogny. Baten hadde til a beg-
ynne med vindskjermer, men i 1980
fikk den styrehus med polyestertak
og vegger av mahogny og vann-
fast mahogny kryssfiner. Roret har
gjennomf0ring i bakdekket, som
vanlig pa disse kanter av landet.
Den forste motoren som ble install-
ert, var en marinisert Fordmotor,
kj0pt hos SABB. Da denne var van-
skelig a fa til a starte og det matte
benyttes startgass - ble det for ca 12
ar siden installert en lettstartet fire-
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Ta turen til sunnhordlands mest
komplette handels og havneanlegg.
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Baten min
sylindret 49 hestekrefters Yanmar
dieselmotor. Denne er via akslingen
forbundet med en fast 3-vingers
propell. Marsjfarten er ca 8 knop,
med toppfart 9.5 knop.

Batens sjodyktighet

Nils Georg har selv ikke opplevd
overhendig vasr med baten, men
det har derimot hans svoger, Arvid
Tveit (Nordsjoprest), som fikk frisk
bris 0kende til stiv kuling utenfor
Marsteinen. Baten oppforte seg
eksemplarisk i de etter hvert store
bolgene. For egen regning advarer
batens eier uerfarne batfolk om a
ikke betrakte Bj0rnefiorden som
"bare snill", da det med ujevne mel-
lomrom kan opptre rene "sommer-
sykloner". Disse utgj0r et "fossefall"
av forrykende vind. En sommer
matte eieren s0ke n0dhavn under
overfarten fra Austevoll til Ervikane
(undertegnede har selv opplevd slik
vasr i en liten 121/2 meter tresegler.
Selv om skj0tene ble sluppet, b0yde
masten seg sa meget at jeg var sik-
ker pa at den ville brekke tvert av).

Reparasjon av lekkasje pa
overbygg
Grunnet en lekkasje med begyn-
nende ratedannelse 0verst pa skrog
og spant, i overgangen mellom
kahytt og skandekk pa styrbord
side, satte Nils Georg i gang med
fornying av overbygg, framdekk

og skandekk samt nye dekksbjel-
ker 12011?. Skandekket ble skaret
n0yaktig til etter det gamle. Til
framdekket har ban benyttet norsk
malmfuru, da "Oregon pine" ikke
var til a fa tak i. Malmfuruen,
som kommer fra Osteray, har stor
styrke og holdbarhet og er dessuten
milj0vennlig, da den er naturlig
impregnert og krever lite overflate-
behandling.

Mahognyen til fornying av overbyg-
get fikk han, etter en ringerunde,
tak i hos trelasthandler Gunnar T.
Str0m i Trondheim, Der kunne la-
gerformannen fortelle at han hadde
noe mahogny pa lager som hadde
ligget der i 19 ar. Batens eier kan
derfor ikke angripes for a ha tileg-
net seg "forbudstrevirke". Overbyg-
get har fatt 12 millimeter mahogny
foran og 12 millimeter vannfast
mahognyfiner pa sidene. Skandek-
ket er av mahogny, som f0r. Etter
a ha konsultert batbygger Harald
Dalland pa Tysnes vedr0rende til-
radeligheten av a benytte et vanlig
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snekkerfirma til a "mekke pa en
bat", fikk Nils Georg det beroli-
gende svar at det ville nok ga bra
nar bare snekkerne holdt seg unna
skrog og spant.

Code kontakter mot 0steuropa
gjorde at det var naturlig a hen-
vende seg til et polsk firma som
han hadde god erfaring med fra
tidligere byggearbeider. De var
villige til a utfore snekkerarbeidet
for en timepris pa kr. 220 inkludert
moms. For a komme over sprak-
barrieren hadde Nils Georg for
sikkerhets skyld laget tegninger av
overbygget, til og med i perspektiv,
og med alle viktige detaljer. I slike
sammenhenger har n0yaktige teg-
ninger en helt annen verdi enn ord.
For 0vrig var det bare a folge det
gode prinsipp om a lage skanter og
arbeide med fin hand. Resultatet ble
fremragende, uten at der var noe a
sette fingeren pa.

Arlig vedlikehold

Da baten var helt ny, ble den innsatt
med 1/3 ekstra lys tretjaere, 1/3
kokt linolje og 1/3 amerikansk
terpentin, "naturens eget rastoff",
som benyttes bade utvendig og in-
nvendig. Alle senere pasmurninger
har skjedd med en tjaerebland-
ing bestaende av 50/50 ekstra lys
tretjasre og amerikansk terpentin.
Lakkerte flater har fatt 3-4 str0k
med en supersterk, harpiksbasert,
en-komponent, tysk lakk, "Co-
helan". Forhandleren til denne be-
fmner seg i T0nsberg, men lakken
kan ogsa kjopes hos Wallendahl i
Bergen. Lakken pa bakdekket har
na vart i 12 ar uten a matte slipes
ned, og uten annet vedlikehold
enn ett eneste ekstra lakkstrak.
Lakken er allerede introdusert til
medlemmer av Os Batklubb, med
de beste tilbakemeldinger. Det
er et hyggelig milj0 i batklubben,
med mange flinke folk, og jeg har
lasrt noen gode knep, sier Nils
Georg, som for eksempel a tjore
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Baten min
bathuset fast til batkrakken, slik
at ikke vinterstormene flytter hele
bathuset.

Batens vinterbolig
"Huset" bestar av n0ye tilskarne
moduler som passer "som hand i
hanske", kanskje enda bedre. Reis-
verket til bathuset er inspirert av
tegningene til oldtidens stavbygg.
Nar en har bygget modulbaserte
stavbygg gjennom mange tusen
ar pa vestkysten, ma det vaere noe
fornuft i det, sier bygningshistorik-
eren. Stenderverket var egentlig ba-
sert pa 2 tommer ganger 4 tommer
dimension, men ettersom alderen
kommer og kreftene avtar blir det
na benyttet materialer av en halv
tomme mindre dimensjoner. Til tak
og vegger brukes en vanlig lettpre-
senning. Huset reises som regel pa
2 dager, og det er uten tvil en god
ting for en trebat a sta luftig og tort
i vinteropplag. A reise "huset" og ta
det ned igjen, gir bedre trim enn i
noe helsestudio.

Men gleden da?
Gleden ved a bruke baten bestar
hovedsakelig i a dra pa dags-
turer, ofte to og tre familier i lag.
Barnebarna far oppleve gleden ved
a kunne bade og fiske fra baten.
Eieren er storfornoyd dersom som-
meren kan by pa 3 - 4 dagsturer i
riktig fint vaer; overnattingsturer er

mer sjeldne.

Tur-reviret omfatter forst og fremst
Bj0rnef)orden, inkludert Sand-
holmane, Fusa, Tysnes, Fitjar og
Austevoll. "Drommen" for den
kommende pensjonisttiden er a fa
tid til a kunne dra, sammen med
husfruen, til utsiden av Marsteinen
og der hive ut et linebruk (gave
til 50-ars dagen) for sa nyte livet
med bal, middag og kaffekoking
pa svabergene, til linen kan trek-
kes full av risk, 5-6 timer senere. A
koke nytrukket pale i sjovann ved
midnattstid pa Sandholmane er en
naturopplevelse i 0verste klasse.

Ole Martin Pedersen
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Alt i propellrapirujoner.
Aluminium, nntfritt bronsc og nil.

TIL AU.E REDEftE/BATE/ERE:
Vi ho, rfen glrde 6 ti/by fervice Of

refwraqon pi a/le typer PROPELLER,
uaniett ftambe eNer ikadeni omfang

(brudd, shade, tf ringer, ttigningtendring,
pa!fring, bytte av nav, avbaHaiaering, nxm
Reparai/onen av propeflen vil aldri kottc

mer enn HALVPARTEN av ny frit.

• FAST PRIS •
• GARANTERT ARBEIDE

• RASK LEVERING •

All* prop«Uer blir komrofort oj bilaniert far levwing.

'Tenk pa rcserveprop«ll som stepp-hjul"

VI xndar post/ poioopltriv onr hth \mndn

BATUTSTYR

www.talmo.no
www.progrtistng.no

www.fljwpnar.no
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"T«mk pi nnrvepropell som ttepp-hjul"

VI Mndlr post/ poitoppkriv orar hdl< Imdn

BATUTSTYR

www.ficdrno.no
www.prafraMng.no
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Teknikk og Tips
Pass pa skrog-gjennomforin-
gene (sjoventilene)
Dette var overskriften til en artik-
kel i Jyllandsposten av 2004. Artik-
kelen minner om at selv om en har
kj0pt en bat av ypperste klasse, kan
enkelte deler av utstyret ha kortere
levetid og briste nar en aller minst
venter det.
Poul Kjeldahl en dansk elektroin-
genior var i 2004 eier av en 44 fots
Najad seilbat bygget i 1996. Til tross
for at Najadverftet er internasjonalt
kjent for sitt f0rsteklasses handverk,
opplevde han a bli staende med
en knekket skroggjennomforing i
handen mens vannet sprutet inn i
baten gjennom hullet. Han var iferd
med a skifte en kj01evannslange til
motoren da han kom til a skubbe
borti kj01evannslangen hvilket var
nok til a fa sj0vannventilen til a
knekke.
Et par maneder senere da han
skiftet en slange til toalettet skjedde
det samme igjen, ventilen brakk
og han fikk atter engang sj0vann i
ansiktet.
Sommeren 2003 mens famil-
ien la i havn i Vestero pa Laes0,
h0rte Poul en underlig lyd fra det
saltvannskjolte kj01eskapet. Han
regnet med at en manet kunne ha
kommet til a blokkere for inntaket
og da han fors0kte a lukke ventilen

til inntaket brakk oesa denne

18.05.20

Ventil med brukket spindel

han satt ihjen med ventilen i handa.
Den uhyggelige opplevelsen av a sta
med ven knekket sj0vannsventil i
handen 3 ganger i 10pet av kort tid
gjorde at ingeni0ren tok kontakt
med Piet Jansen ved "Force Tech-
nology " i Kobenhavn som ga ham
et "klokkerent svar": "Messing-
legeringer duger ikke til sjoventiler".
Svaret fikk det til a ga kaldt nedover
ryggen da messingventiler finnes i
tusenvis av Danske bater.
Piet Jansen kommer derfor med
folgende enkle rad; " Velg bronze,
hvis ventilene skal skiftes, sa er der
ikke mer a bekyrnre seg om"
Tidligere ble sj0vrentiler, skroggjen-
nomf0ringer, r0rb0yninger og den
slags fremstillet av en saltvanns-
bestandig bronselegering betegnet
som "r0dgods", men ikke na lengre.
De siste 10-20 ar har "r0dgodset"
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Teknikk og Tips

A.K. Drange Batservice & Co.
Din bathavn i Os

Drangsneset 29, 5215 Lysekloster
• Salg og service pa de fleste bat- og motortyper, innenbords

og utenbords
• Utleie av batplasser opp til 45 fot
• D0GNAPNE kortpumper for bensin og diesel

Tlf. 56 30 90 69 - Faks 56 30 93 00
e-post: verksted@drange.no

vaert erstattet av billigere og mindre
saltvannsbestandige, korroderende,
messinglegeringer.
En av skroggjennomfbringene fra
hans egen bat som brakk viste seg
derfor a besta av 58% kobber, 40%
zink og 2% bly. Ventilen var da sa
avzinket at den manglet 40% av
metallet hvilket forklarer hvorfor
den brakk tvert av.
ISO 9002 er en standard for
kvalitetsstyring i forbindelse med
produksjon av ventiler. Sertifiserin-
gen av ventilen innbefatter trykkb-
elastning men intet om hvor mot-
standsdyktig den er mot korrosjon.
Dette kan delvis forklares ved at
samme ventil benyttes pa land ved
tilforsel av ferskvann.
Poul Kjeldahl oppfordrer derfor
alle bateiere til a kreve dokumentas-
jon pa at ventilen som kj0pes er la-

Ventil med skikkeligflensgjennom-
f0ring

get av "radgods" ( bronzelegering),
nevnt tidligere.
Dersom man "Googler" folgende

www.osbaatklubb.org 13
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Tips
ordstreng "The four main types
of seacock: pros and cons" apner
man til en engelskspraklig artikkel
om "through hull fittings". I denne
artikkelen star det fblgende over-
satt til norsk av meg; "Tusender av
seilbater, innludert nye, er i fare for
a synke grunnet skrog-gjennom-
f0ringer laget av messing i stedet
for bronze."

Der finnes en ISO-standard for
sj0forbindelser og ventiler (ISO
9003-1). Den stiller derimot ogsa
krav om at materialene skal vasre

korrosjonsresistente og ikke ma
vise svekkelse etter 5 ar-burde vasrt
25 ar, mener Piet Jansen.

I forbindelse med klargj0ringen
av baten til neste sesong, b0r
alle sj0ventiler apnes og lukkes
noen ganger hvilket raskt vil gi en
fornemmelse av om de er tilstrek-
kelig bevegelige og fungerer riktig.
Dersom man er i tvil og 0nsker a
teste hva som er igjen av ventilens
metall, bank pa ventilen med ham-
mer og meisel.

Ole Martin Pedersen

VARMEPUMPETILVINTEREN!
- Forhandler av Bosch,

IVTog Toshiba
Sr%e ̂  - 10 ars erfaring'"Uan'r^^M .. „ ..

- Medlem av Novap
- Godkjent monter
BOSCH XHVT TOSHIBA

Torbjorn Engelsen Tlf: 907 89 141

14 www.osbaatklubb.org

Tips

Do? kon skje den best*; ot ankeret seti^r WQ tn-.t Det ton skje i er hovn med gommel kjdti-Kj og belong-
klosser pft. bunncn Det skjer mm s|*lden pA en onkerptost ot ankerer. kller sen, fast i stein ellei fjeMtprekker.

Hjelp, ankeret sitter fast!

1 Ankeret sitter fast pfl en ankringsplass: Del ken 2 Motorftn er sterkere enn ryggen din. Strom anker- 3. Plosser Me monnskapet p6 Stevnen. Ora anker-
-e leirbunn, prav fl dro kroftig, sA brekker ankeret linen opp slik at den henger loddrett og gfi Irtt frerno- touet so stramt dere bare kori oy gi0r d*t fast. Nor

"one IBS. Pass pa ryggcn! Ikkc stfl med krum rygg, ver for motor. Har du ikke motor, sA pr0v 4 s«le over Me mtmnsknpef sfl gir akterut, virker boten som en
men hold ryggen rett og bey i knaerne slik at ben- onkeret tot sell. Hvij ikke onkeret slippf r *trnk^, *A wekrstung Mm kan brekke IBS ankerel *ra leirbunnen
musklene gjar den tunge jobben. her det fan i noe onnet enn leire pfl bunnen. dler losne en stor kjetting i en havn.

4 Er onkeret tungl fi ffl opp, kan det ho fonyet en on-
nen kjetting. Pr0v & Izfte det hele opp, slik at du kon fa

• ikket en line under kjeningen. Deretter tsres onkeret
_.,, og kjettingen slippes ned pfi bunnen igfen. H0rer

kjeningen til en bat, so be dem slakke lltt pfl den.

5 Vil ankeret fortsott ikke opp. *3 slokk ut pfl anker-
tauetog go i en stor bue rundt ankecet og hal tro
motsan konT. Hjelper ikke det, so seil nioKatt vei og
trekk pa nytt. Brukes elektrisk onkeispill, mi du kjwt

forfi ffl \1t»HTt nok.

6. Ankcrtypen Secgrip [S) kar kj0m bs ndr batvn
sirkjer en gang rundt med solo. Andre ankere m6 h«-
les boklengs fri med line (A) i nnkerbeye og vekt (6)
ellei ved en line sorvi er garnet {C} longs kjetTingen
Brukes i hovn om det cr risiko lor qommet kjettintj

7. Kjetting, vaier eller til r.nd tou kon trekkes ned i en
bukt longs cnkertauet- Dermed kon onkeret hales
fritt nnotsatt vei. Det virkef med ploganker (D), par-
aplydrtyg (E). ploteanker (F), Bfuce-anker (G) og lig-
nende. Stokkonker (H) er Ikke sA left A 1A 10s.

8. Seilboter uten ankerspill kan bruke e
til 6 hale med. Ankerkjettingen skal ikke gi inn pi
winsjen, men bind et skjert til kjettingen med stoppe-
knop (1). Left et stykke, gjcr fast kjeningen og flyti
Stoppeknopen til nytt 10ft. S6 kommer ankeret opp.

9. Du kuri luiiiikr {, dykke og g|0re fast en line der-
som det ikke er for dypi og vannet cr klart. Viktig:
Ankeret kan ha fan iat i en el-kabel som ikke m6
odeiegges Bind en b0ye i ankertauet og kapp del
S6 kan en dykkef herrte ankerel senere.
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Tips

Det kon ikje den best*; ot ankeret setter scg tost. Det kon skje i en havn med gammel kjettinq oq betong-
klosser pd bunnen Det skjer met sjdd*n pi en ankerpiait Ot ankeret kiler seg fast i stein elkrr tjeUH>rekk«r.

Hjelp, ankeret sitter fast!

' Ankeret sitter tost p6 en ankringsplass: Del kan
*e leirburtn; prw f3 dra kraftig, sa brekker ankeret
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vektstang ium ku'i btfekke li« ankeret tro leirbunnen
eller lasne en stor kjetting i en havn.

4 Er ankeret tungt & fa opp, kan det ho fanget en on- 5 Vil ankeret fortsott ikke opp, »6 slokk ut pfi anker-
nen kjetting. Pr0v fi lefte det hele opo, slik ol du kon tt touet og ga i en stor bue rundt ankorct og hal tro
' ikket en line under kjettingen. Deretterfires onkeret motsan karrt. Hfelper ikke det, sfl ieil motsattvei og

_,., og kjettingen slices ned pfi bunnen igjen. Horer trekk p& nytt. Brukes elefctrisk onkeispill, mfi du kjore
kjeTingen Til en bat, sfi be dem slokkc litt p& den. moto'en for a lf> s(t»»T> nok

6. Ankertyp«jn Seogrip (S) kan kjwei 10s nfir bdten
sirkler en gang rundt med sola. Andre ankere rnfl ho-
let boldengs tri med line (A) i nnkerbay* og vekt (B)
dlfcr ved en line som er gamet (C) longs k]ettingen.
Brukes i hovn om det cr risiko for qammel kjelting

7. Kjctting, vuie-r eller til nad <au kan trakkax ned i en
bukt longs onkertouet. Dermed kan ankeret hales
fritt motsatt vei Del virker med plogonkpr (D), piir-
aplydregy (E), plaleonker (F), Cruce-anker (G) og lig-
nendc. Stokkonker (H) er Ikke ifi left A tfl IBS.

8 Seilbater uten ankerspil! kon bruke en genuawnsj
til a hale med. Ankerkjettinyen skol Ikke g6 inn pfl
vinsjen, men bind et skj« tit kjettingen med stoppe-
knop |l). Lett et stykke, gjar fast kjettingen og flytt
Stoppeknopen til nytt left. Sri kommer ankeret opp.

9. Du kan turmke 6 dykke og gjere tost en line der-
som det ikke er for dypl og vannct er klart. Viktig:
Ankeret kan ha tttt tat i en el-kabel som ikke m$
edetegges. Bind en b0ye I ankertauet og kapp det
S6 kon en dykker hente onkeret senere.
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Tips
Hei batfolk
Etter en helt spesiell var med stor
og heftig vannlekkasje i huset vart,
med paf01gende mye egeninnsats
ble det lite tid til batliv for somme-
ren. Nar sa ettersommeren er blitt
en eneste stor regnbyge blir det mye
skitt og dritt pa batene

For a holde borte jordslag/gr0n-
nalger mm bar jeg brukt et middel
med produkt navn "Seid". Jeg har
anvendt dette med sveert godt resul-
tat pa kalesje sprayhood og XXX

F01g bruksanvisningen og du vil bli
imponert. P.S. Faes kj0pt hos Seil-
maker Iversen

Inge R. Jacobsen "La Vie"

SEiD
Jordslagsmiddel

Produkttypc
Alkalisk skumrensemiddel for fjerning av jordslag. sopp og grannalger.

Bruksomrade
Til alle fargeekte staffer som kalesjer, presenninger. markiser, tell, batseil saml plastprodukter o.l.

Doserlng og brukerveiledning
Brukes fra konsentrat og opp til en lasning pa 1:10 avhengig av virketid og smussets grad.
Produktet bar ikke brukes pa staffer med akrylbelegg eller linoljeimpregnering da det kan
forekomme fargeendring. Produktet skal ikke brukes p6 produkter som ikke er fargeekte eller
rene naturfibre som bomull. lin. ull o.l. Dersom man er i tvil om stoffet vil tale behandlingen kan
det settes en drape av produktet pa et lite synelig sted, og la det virke i 20 min. Dersom

_ isultatet er tilfredsstillende kan renslng igangsettes. Produktet kan paferes med dusjsprayte,
kost, svamp eller ved blatlegging i karbad. Virketid fra 5-20 min avhengig av dosering og hvor
hardt produktet er angrepet. Det kan i enkelte tilfeller vcere nodvendig a gjenta operasjonen
for et optimalt resultat. Mekanisk beraring kan vcere nodvendig under virketiden. Etter endt
rensing skylles overflaten med rikelige mengder rent vann. Kommer produktet i kontakt med
glass eller andre overflater som ikke skal behandles m6 disse skylles omg6ende med rikelige
mengder rent vann. Produsent fraskriver seg ansvar for skader grunnet ukyndig bruk. Kontakt
forhandler eller produsent for utvidet veiledning.

Egenskaper
Utseende:
Skumevne:
pH:

Lysgul vasske.
Skummer.
Co. 13.5 (ikonsentrot). 12,5 (i brukslosning 1:5).
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Hva er det ombord som
saerlig trenger smurning (noen
momenter saksetfra en artikkel i
Seilmagasinet 2011/7)

Salt og skitt gar i kompaniskap og
gj0r sitt beste for at alt bevegelig
setter seg fast-og ruster dersom
dette er mulig.

Eksempler:

• Overf0ringer til gass/gir-plut-
selig far man ikke slatt bakk.

• Vinsjene pa seglbaten knurrer
og blir tunge a sveive.

• Blokker 10per tungt.

• Stemplet i hodet pa spinnaker-
bommen sitter fast-

• Patentsjakler lar seg ikke apne.

• Strekkfiskene pa en seilbat
skjasrer seg lett dersom man
ikke er sasrlig n0ye med smur-
ningen (syrefast mot syrefast
legering).

Hva er enkelt.billig og som fim-
gerer?

MC- SPRAY: Kjedespray for MC

Tips
er blant de t0ffeste sm0remidlene
som finnes da tappene og drivkje-
det til en motorsykkel utsettes for
en belastning pa 150 hk eller mer i
rivende fart hvilket paf0rer de sma
anleggsflatene et enormt trykk pr.
flateenhet. Videre s0ker sentrifu-
galkraften a slynge vekk smurnin-
gen samtidig med at vann pr0ver a
vaske den bort. MC-kjedespray er
ogsa "snill" mot kunststoffer som
for eksempel syntetisk gummi.
Dette er n0dvendig da leddene
i motorsykkelkjedet er beskyttet
O-ringer i begge ender. Sveitsiske
"Motorex" er et av MC-kjedespray
merkene pa det norske markedet.

Rustbeskyttelse pa sprayboks:
Moderne sm0refett pa sprayboks
har en utrolig penetreringsevne
og fester seg godt til metallflater.
Et eksempel er industrimiddelet
CRCs SP 320 som bade har gode
smorende egenskaper samtidig
som det er et godt anti-rust middel.
En dusj og skruene til et presen-
ningsstativ var like fine i 2 ar.

Ole Martin Pedersen

Batens Beste AS /A

Vcirt verksted utf0rer service og
reparasjoner pa alle bater/motorer.

Cnskes montering av ekstrautstyr, plastarbeid, lakkering, bunnstofTing,
ordinajr service, overhaiing av motor/drev, vinterlagring eller annet,

sa ta kontakt pa tlf. 56 30 34 20 eller post@batensbeste.no

AuL merkevertsted for Mercury og Mercruisw • www.batensbeste.no
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Produkter til drift og
vedlikehold av bat

SLANGER FOR BATEN
JESS har alle kvalitetsslanger til baten din.

Snakk med Erlend Gjerdevik i Os Batklubb, tlf. 911 09 361,
eller naermeste TESS avdeling.

TESS vest as har 23 avdelinger i Hordaland og Rogaland.

RENHOLDS-
MASKINER
H0ytrykksvaskere og stev-
sugere fra Nilfisk-ALTO.
Lavtrykksprayte fra Foma.

SPC SORBENTER
Absorbenter son holder baten
din ren. Unnga irritasjoner
over oljesol.

SM0REMIDLER
OG OLJE
Motoroljer, hydraulikkoljer
giroljer, smorefett, smoreoljer
og andre spesialoljer fra Hydro
Texaco, Statoil og CRC.

RENHOLDS-
KJEMIKALIER
Gjennom TESS har du tilgang
til alt du trenger til rengjering
av baten

SLANGER FOR ALLE FORMAL

SLANGER - TJENESTER - DVHP
TESS vest; as Regionsenter Bergen
t»f.: 55 11 47 DO- fake: 55 11 47 O7

e-mail: veBt©ceBB.no
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St . Hansfeiring

Mange
sma og store hadde funnet veien

til Vargavagen for a feire St. Hans. Vasret viste
seg fra en av sine gode sider. Festkomiteen hadde ,
laget et pallebal og stilte med varme griller. Det
tradisjonelle loddsalget ble gjennomfort med mange
premier til stor glede for de minste. Feiringa kunne
vise til et lite overskudd som skal brukes pa h0stfesten
12. november.

Ikke alle fant det for a godt a dra hjem ut pa kvelden,
flere benyttet anledningen til a dr0ye kvelden og over-
natte i batene.

Paul Ove Moksnes
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Hostfest

H0STFEST

Lordag

12. novembei
Kl 19:01

ses<Vi avsjmter sesongen med hostfest!
Det blir servery^oldtbprd med god mat, musikk og

loddsalg mê evê ra^ ŝjr! (Ipsk kontanter)
Klubben SWIJMM*,iaksajsglfenandel

pr.person er kr. ZOOj^TaT^s ved ankomst.
Drikke for kvelden metfbringes selv.

Pamelding pa liste inne pa oppslagstavle.

VELM0TT!
Hilsen arrangementskomiteen
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Matsiden

Skippermiddag ombord i
"La Vie"
Problemer med a finne pa middag-
sretter ombord ?
Ta en tur til Rema og kj0p 1. klasses
Hvalbiff, 400 gr til ca kr. 50,00
Nok til 3 personer, og tar liten plass
i kj01en ombord.
Egen erfaring:

Kj0ttet skjaeres opp halvtint i smale
stykker.og stekes pa 3/4 varme pa
hver side. Pa forhand stekes 10k et-
ter behov.

Salt og pepper
Stek kj0ttet i godt sm0r sammen
med olje.

Kj0ttet og 10k surres sammen med
potetvann i ca. 1/2 time. Eventuell
etterfyll med potetvannet.

Serveres sammen med gronnsaker /
gjerne kal/makaroni i hvit saus.

Dette smaker fortreffelig og er su-
persunt og rimelig.

Like vellykket selv til skeptikere

Vel bekomme !
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Kontingenter og avgifter OBK
folfendekontinjenter og avpfter ble vedtatt pi arsmolet 21.03.2011

Medlemskontingent perar

Innmeldingsavgift
Inskudd leierett i Varga
Innl0singbtyggeplass ved tilbakesalgtil OBK

350
1000

30000
20000

Havneavgift pr Sr i flytebrygge inkl medlemskap i KNBF
Bryggeleie pr. cm lysapning mellom uteliggeme
Storbatavgift- batersom erS.OO mete relle rover
Fremleie bryggeplasspr. ar, tilleggtil vanlige avgifter
Gebyrforikke astille panattevakt

1000
4

500

2000
1000

Slipp

Medlemmer
Kortidsopphold pS slipp, max 2 timer, for inspeksjon og spyling under
1 d0gn pa slipp
pafelgende dagerperd0gn

200
350
150

Ikke medlemmer

Kortidsopphold pa slipp, max 2 timer, for inspeksjon og spyling under

1 d0gn pa slipp
paf0lgende dagerperd0gn

750
1000

500

I slippleien inngar h0ytrykkspyler samt godtgj0relse til slippansvarlig

Vintq-opplag pi Und

Areal ihht batenstotale lengde og bredde + 50cm
Ved bygg av hus, husetslengde og bnedde -f 50cm
Pri s per m 2 f or m edle mm e r 16
Pri sperm 2 for ikke-medlemmer 20

Kranleiefordele setter ant all I0ft/batersom er pa land
Eiere av seilbater ma set/ s0rgefor at masterfjemesf0r opptak
Seilbatertasikke opp uten atmasterfjernet f0ropptak
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Kontingenter og avgifter OBK

Stremskap pi

Innskudd str0mskap 2500
Arlig leit stn»mskap 250

Rtfusjon ved tilbaktsalgtil OBK, 50% av innskud til envhtrtid 1250

Nauslboder

Innskudd naustboder 2500

Ariig leie - fast pris 500

Refusjon ved tilbakesalgtil OBK, 50% av innskudd 1250

Endringer/fastsettelse av kontingenter og avgifter skjer pa arsmotet

Det tas forbehold om eventuelle feil i listen. Listen finnes ogsa pa klubben
sine hjemmesider.
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Kontingenter og avgifter OBK
Strormkap pi biygfene

Innskudd str0mskap 2500

Adlg leie strgmskap 250

Refusjon ved tilbakesalg til OBK, 50% av innskudtil envhertid 1250

Nuiflboder

Innskudd naustboder 2500

Arlig leie - fast pris 500

Refusjon ved tilbakesalg til OBK, 50% av innskudd 1250

Endringer/fastsettelse av kontingenter og avgifter skjer pa arsmotet

Det tas forbehold om eventuelle feil i listen. Listen finnes ogsa pa klubben
sine hjemmesider.
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