GENEREL BRUGER VEJLEDNING
MASTERUM.
Længden på din mast er meget afgørende !
Medlemmer af Sejlklubben SNEKKEN kan frit anvende sejlklubbens masterum.
Ved anvendelse skal medlemmerne følge efterstående bruger vejledning:
1. Du skal være medlem af Sejlklubben Snekken og implicit have betalt dit kontingent. Bemærk
kontingentperioden er 1. JAN – 31. DEC.
2. Masterummet anvendes til opbevaring af master og evt. rulleforstag udenfor sejlsæsonen.
Alt andet grej som bom og spiler stager m.v. skal opbevares ved egen foranstaltning.
a. Mast og evt. det afmonterede rulleforstag skal være markeret med navn og tlf. nr.
b. Ved ”sabbat år” kan masten efter aftale opbevares i sejlersæsonen. Henvendelse til
Havne- og bygningsudvalget.
3. Masten skal være afrigget for den ”stående rig”. D.v.s. salingshorn, vanter og stag m.v. skal
afmonteres. Den løbende rig skal være surret stram om masten.
4. Følg efterstående forholdsregler og principper, når du skal placere din mast:
Længden på din mast og rulleforstag afgør hvilken reol du skal
anvende (se vejledning for hver reol):
- optil 10,5 meter skal anvende øverste to hylder på reol 4. To og to
- lægges de i forlængelse af hinanden.
- 10,5 – 12,5 meter reol 1.
- 12,5 – 14,5 meter reol 2. 12,5 – 13 meter alternativ reol 5.
- 14,5 – 21 meter reol 3 og nederste to hylder på reol 4.
Bemærk reol 5 (værkstedet) kun må anvendes til master 12,5 – 13 m.
Rulleforstag skal være afmonteret fra masten og hænges op under hylden og
bagerst.
Master der hænges op i gangene, skal være fri af skinnerne og der skal være min.
190 cm frihøjde.
Yderste mast skal være surret forsvarligt, så den ikke kan falde ned.

Der må ikke lægges master i gangene mellem mastehylderne. HOLD GANGENE FRI !

5. Brugere skal rydde op efter sig.
6. Havne- og bygningsudvalget foretager rutinemæssig kontrol og oprydning i maj og september
måned.
Grej som ikke er placeret korrekt og/eller behørigt markeret med navn og tlf. nr. vil blive
fjernet og placeret udenfor sejlklubbens arealer.

God fornøjelse
Havne- og bygningsudvalget 01/2022

