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Hej alla medlemmar 

Anmäl dina 

familjemedlemmar till 

kassören, vi har 

båtklubbsförsäkring genom 

Svenska Sjö som även 

omfattar familjemedlemmar.    

//YB 

 

Båtklubbsförsäkring genom Svenska Sjö 

Samtliga medlemmar i klubben, som finns registrerade hos SBU,  

omfattas av försäkringen i samband med av klubben utlyst aktivitet.  

Försäkringen gäller även för 1 medhjälpare i samband med sjö- och  

torrsättning. Vidare gäller försäkringen för icke medlem som går vakt  

under förutsättning att personen är registrerad i vaktloggen.  

Försäkringen gäller även för ungdomar som inte är medlemmar och  

deltar i någon klubbaktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att  

dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. Samtliga av  

SBU godkända säkerhetsbesiktningsmän omfattas av försäkringen.  

Försäkringen gäller även när besiktning genomförs utanför det egna  

båtklubbsområdet och omfattar då även resorna till och från  

besiktningsområdet. Försäkringen gäller utan självrisk. Högsta  

ersättningsbelopp är 10 prisbasbelopp.  



Pålning vid kranen pågår ! 

Nu står kranen på 6 st pålar, 4 st befintliga på sjösidan 

och två nya på landsidan. 



Det finns numera en sugtömning i Köpings småbåtshamn och passa på 

att nyttja den. Så skall en toalettanläggning se ut. 



Medlemstidningen Rodret för Köpingsmotorbåtssällskap har som mål 

att skickas ut till medlemmar 4 gg /år. För att fylla tidningen med 

innehåll som är av intresse för klubbens medlemmar är det angeläget 

att förslag till  artiklar kommer  redaktionen tillhanda.  Det går bra att 

maila artiklar, ideer, bilder med mera till redaktören. 

redaktionen@kmskoping.se  eller skicka med post till MaritaBjörkqvist 

Långtäby 104 73197 Köpng eller telefon 0221 32648.  

 

Från och med 2015 är det förbjudet att tömma toalettavfall i sjön. 



Vi som var med på utbildning för hjärt- 

och lungräddning 

Göran Wikerdahl ställde upp som lärare på HLR utbildning som vi 

hade aviserat om vid årsmötet. Kursen var mycket givande och 

Göran var duktig och uppskattad som lärare. Vi försöker att ordna 

ett utbildningstillfälle till under sommaren men ingenting är klart än 

om plats och tid . 



Hjärtstartaren, defibrillatorn, kommer att förvaras i redskapsboden på 

klubbholmen under sommaren och på slipen under sjösättningsperioden. 

Att använda hjärtstartaren krävs ingen kunskap och får användas av var och 

en om nöden kräver det. Den är självinstruerande och man kan inte skada 

en människa med den. 



 
      

      Säkerhet vid båtlyft med föreningens mobilkran 

 

- Mobilkranen för båtlyft skall årligen besiktigas av auktoriserad 

besiktningsman. 

- Kranföraren skall utföra egenkontroll på mobilkranen, lyftstroppar, 

kranvajrar och annat som kan påverka säkerheten vid båtlyft. 

- Före lyft skall kranföraren försäkra sig om att kranen är rätt 

uppställd med stödbenen rätt ansatta. 

 

Förutsättningar för båtlyft 

- Att säkerheten för båtlyft är kontrollerad. 

- Att båten som skall lyftas tillhör medlemmen och att avgifterna för 

båtlyftet är betalt. Vid akut haverilyft får båt som inte tillhör 

medlem lyftas. 

- Båten som skall lyftas måste vara försäkrad. 

 

Minimera eventuella risker vid båtlyft 

- Kontrollera att båten vid lyft hänger i våg. 

- Håll kontroll över att mobilkranens maximala kapacitet inte 

överskrids, kontrollera bomvinkeln och den maximala belastningen 

för bomvinkeln. 

- Inga arbeten får förekomma under den hängande lasten, ingen får 

uppehålla sig vid sidan om båten när den hänger i lyftstropparna. 

 



Hjälp till att göra rodret bättre 
Du som har artiklatr, berättelser eller annat roligt material, skicka det 

till redaktören. Det kan bestå av bilder, berättelser, eller annat av 

intresse. Stort eller smått allt är välkommet. 

Skicka till redaktionen@kmskoping.se eller BOX 18 i Köping. 

- Om den i lyftstropparna hängande båten av någon anledning inte 

kan sjösättas skall den åter ställas på båtvagnen. Samma gäller 

om båten inte kan ställas på båtvagnen skall den åter sjösättas.  

- Med last hängande i kranen får kranföraren inte avlägsna sig från 

kranens hytt. 

 

Båtägarens ansvar 

- Båten som lyfts med föreningens mobilkran måste tillhöra 

medlemmen. 

- Avgifterna till föreningen måste vara betalda före båtlyft 

- Båten skall vara försäkrad och försäkringsbrevet skall uppvisas vid 

anmodan från kranföraren 

- Båtägaren ansvarar för båtlyftet. Båtägaren eller av denne utsedd 

person dirigerar kranföraren. Endast en person skall dirigera 

kranföraren. 

-  

Om olyckan är framme       

- Vid personskada kontakta 112 

Vid skada på föreningens egendom, kontakta maskinförman alternativt 

materalförvaltaren 

Styrelsen för Köpings Motorbåtssällskap 



Arbetsdagar på slipen  våren 2014. 

 Lördagen den 17/5, tisdagen den  

27/5 och måndagen den 2/6 

Det kommer att sättas upp listor över aktiviteter på anslagstavlorna 
på klubbholmen och slipen som var och en kan utföra.  Har du frågor 
om dessa aktiviteter kontakta klubbholms eller slipkommittén. 

 



  BÅTORGANISATIONERNAS EGEN FÖRSÄKRING  

FRÅN 1 APRIL 2013 INGÅR SJÖASSISTANS I VÅRA FÖRSÄKRINGAR!  

Skulle olyckan vara framme får du nu Sjöassistans service och trygghetstjänst 

dygnet runt!  

Här ingår b.la: 

- bogsering till närmaste reparatör  

- transport av bränsle, reservdelar 

- motorkonsultation 

 

-om du t.ex fått motorhaveri, roderhaveri, fått brusten gasvajer, fått tamp i 

propellern, har dött startbatteri, saknar reservdelar, fått "soppatorsk" eller 

tappat startnyckeln.      

(Motsvarar Sjöassistans medlemskap, "Sjöassistans Redo" ) 

Assistansen begär du: 

- via VHF hos Stockholm radio eller 

- på telefon 08-541 717 66    

Sjöassistansförsäkringen gäller utan självrisk! 

Detta förmånliga villkor gäller även för våra befintliga kunder, från 1/4!    

 

 

 

 

 

TRYGG BÅTSOMMAR!  

önskar  

båtvännerna på Svenska Sjö 

http://www.sjoassistans.se/vara-medlemskap


B 
FÖRENINGSBREV 

BEGRÄNSAD 

EFTERSÄNDNING 

SVERIGE 

PORTO BETALT 

PORT PAYE 

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya 

adressen till: KMS Box 18 73123 Köping 

Sjösättningsdagar 

2014 

26/4, 10/5 och den 24/5  

Vi lyfter endast medlemmarnas båtar som 

är försäkrade, uppvisa försäkrings-intyg 

till kranföraren. 

Alla avgifterna skall vara betalda på 

klubbens konto före båtlyft. 


