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Sejlklubben Sundet Sejlerskole vedligeholdelsesplan 
 

Sejlerskolen råder over 2 x Jeanneau Sun Fast 32i, 3 x J80 samt 2 x Spækhuggere som 
vedligeholdes i samarbejde mellem Flåde udvalget og skolens elever. 

  
Til at varetage klargøring og løbende vedligeholdelse er der nedsat et Flåde udvalg af 

bådchefer, der ledes af en Flådechef. 
Almindelig klargøring og løbende vedligeholdelse koordineres/foretages af Flåde udvalget.  

 
Flådechefen, i samarbejde med Skolechefen, indstiller eventuelle større reparationer eller 

anskaffelser for investerings godkendelse for bestyrelsen.  
 

Sejlerskolen har et godkendt budget, som betyder, at bådene kan holdes i en sødygtig, 

veludstyrede og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.  
 

Vedligeholdelsesplan:  
• Flådechefen og Skolechefen er faste bestyrelsesmedlemmer, og sejlerskolen har sit 

eget selvstændige budget.  

• Sejlerskolens både skal altid være sødygtige og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.  
• Der er udnævnt en bådchef for hver skolebåd/type, hvis opgave det er at udbedre evt. 

skader, fejl og mangler.  

• Instruktøren/skibsføreren er ansvarlig for at skrive evt. fejl og mangler i 
havariprotokollen – og orientere Flådechefen og Bådchefen, så evt. skader kan 

udbedres rettidigt, hvis disse ikke kan udbedres af læreren/skibsføreren med det 
samme. 

• Eleverne deltager i forårsklargøringen, herunder sammen med Flåde udvalget at tjekke 
bådens udstyr, opdage og reparere eventuelle fejl og mangler. Når sejlsæsonen er slut, 

er eleverne ligeledes med til afrigning og vinterklargøring, herunder at tjekke bådens 

udstyr, opdage og reparere eventuelle fejl og mangler.  
 

 
Klargøring Efterår:  

Ved efterårsklargøringen indsamles og kontrolleres alt sikkerhedsudstyr.  
Defekt udstyr kasseres, og der udarbejdes en mangelliste per båd.  

Løbende rig, fald, skøder og tovværk, samt andet løbende og fast gods gennemgås, og udstyr 
der skal skiftes påføres mangellisten.  

Stående rig, vanter og stag etc. gennemgås og udstyr der skal skiftes påføres mangellisten.  
Materiel stuves herefter for vinteren.  

Større skader, på båd og grej, forberedes til reparation/udskiftning. Dette påføres på 
mangellisten. 

Bådene vaskes og rengøres, samt tildækkes for vinteren.  
 

Klargøring Forår:  
Diverse udstyr der skal bruges eller skiftes indkøbes og udskiftes, i henhold til mangellisterne.  

Alt sikkerhedsudstyr efterprøves.  
Flådeudvalget indkøber nødvendigt værktøj og materiale for klargøringen.  

- Glasfiber afrenses, repareres og poleres/vokses.  



- Bunden slibes/afrenses og males.  
- Træ slibes og påføres olie/lak ved behov.  

- Masten vaskes og påføres mastepleje. 
 

Detaljeret vedligeholdelse beskrivelse samt sikkerhedsinstruktion er tilgængelig på 
sejlerskolens værksted. 

 
Løbende vedligeholdelse:  

Efter sejlads afleveres bådene rengjorte og i ”daglig orden”.  
Enhver fejl, mangel eller skade skal forsøges udbedret.  

Såfremt skaden ikke kan udbedres, meldes dette til Flådechefen, Bådchefen og næste dags 
instruktør. Telefonliste forefindes i bådene. 

 

Dette dokument er tilgængeligt for alle klubbens medlemmer via klubbens hjemmeside 
(www.sundet.dk). 


