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BESIKTNINGSMANNENS HANDBOK ÄR FÖRNYAD
Handboken har förnyats under föregående år. Målsättningen var att få en lättläst mer logisk uppdelning. I
boken finns nu bl.a. tabeller för att göra det lättare att kunna granska fordringarna vid besiktningen Texten
formulerats på nytt för att bättre följa tidens anda och samtidigt bättre klargöra skillnaden mellan krav och
rekommendationer, för att undvika onödiga gissningar och påståenden.

BESIKTNINGSPRODUKTERNAS PRISLISTA
Produkt
Besiktningsprotokoll
Båtcertifikat
Besiktningsdekal 2019
Handbok
Besiktningsväska
Besiktarväst L / XL / XXL
Besiktarvimpel

pris/st
0,80€
1,80€
0,60€
5,00€
22,00€
15,00€
25,00€

Båtfararens flaggbok 2019 är förnyad. Mer info ger kansliet.

VÅRENS KURSER FÖR BESIKTARE FYLLS SNABBT
Till följande kurser finns plats:
Kompletterings kurs fi

(Esbo 10.3.2019)

Grundkurs fi

(Kotka 16.-17.3.2019)

Kompletterings kurs fi

(Kotka 17.3.2019)

Grundkurs sv

(Helsingfors 23.-24.3.2019)

Kompletterings kurs sv

(Helsingfors 24.3.2019)

Kompletterings kurs fi

(Espoo 23.3.2019)

Tilläggsinfo om besiktningen på http://spv.fi/teema/seurat-katsastus/

BESIKTNINGSPROCESSEN
Besiktningen bör utföras med samma ”teknik” till slut. Dvs. om skrovbesiktningen har påbörjats på papper,
bör även årsbesiktningen göras med pappersprotokoll. På motsvarande sätt gör man med den elektoniska
besiktningen.
Registernumret antecknas i Skjulet (Suuli) skrivet i ett t.ex.. A12345, utan mellanslag eller sträck.

BÅTSPORTSÄKERHETSDAGEN
Säkerhetsdagen arrangeras i år (2019) i oktober, 26.10.2019. anteckna redan nu i kalendern.

TEMA FÖR 2019 ÅRS BESIKTNING ÄR LUFTFYLLDA RÄDDNINGSVÄSTAR
Som ett tema för årets besiktning är de uppblåsbara räddningsvästarna. Västarna bör kontrolleras årligen
(enligt tillverkarens direktiv) och utförd service bör antecknas på västens kontrolltalong. För de uppblåsbara
västarna bör finnas lämpliga reservdelar för varje väst ombord. En väst utan serviceanteckning eller
reservdelsförpackning godkänns inte vid besiktningen.
I vissa modeller har man upptäckt att gasbehållaren skruvat upp sig med tiden. Det är skäl att kontrollera
att behållaren är ordentligt fastskruvad, så att västen också fylls med gas, när det behövs. Dessutom bör
västens täthet granskas (fylls med luft).

KOM MED OCH ÖVA NÖDSIGNALERING!
De frivilliga sjöräddarna arrangerar på vårvintern övningar i nödsignalering på olika ställen i landet. Vid
tillfällena kan båtfararna på ett tryggt sätt öva sig i att använda nödsignalerna.
Övningstillfällen 2019:
2.3. kl 11.15 Matosaari Sjöräddningsstation, Matosaarivägen 22, Helsingfors
Arrangör: Helsingfors Sjöräddningsförening
Produkter: röda fallskärmsraketer, handbloss, orange rök, fallskärmspatroner för ljuspistol, pennraketer
Åldersgräns: 18 år
Annat: gamla överåriga nödsignaler kan lämnas för att oskadliggöras
Deltagaravgift: Sjöräddningsföreningens medlemmar kostnadsfritt, andra 35€/ familj.
Anmälan: www.meripelastus.fi/helsinki
Tilläggsinfo: Helsingfors Sjöräddningsförening, tel.050 571 3940
Extra: Släckningsövning kan även ordnas
3.3.kl 10-13 Rauman Purjehdusseura:s paviljong, Kuuskari, Raumo.
Arrangör: Raumo Sjöräddningsförening (i samarbete med Rauman Purjehdusseura och Satakunda
Räddningsverk.
Produkter: röda fallskärmsraketer, handbloss, orange rök
Åldersgräns 18 år
Annat: gamla överåriga nödsignaler kan lämnas för att oskadliggöras
Deltagaravgift: 5€/deltagare
Anmälan och tilläggsinfo: anmälan finns på föreningens facebook/nätsidor fr.o.m. februari
(förhandsanmälningar garanterar övningsmöjlighet, då tiden är begränsad)
10.3. kl15-18 Villmanstrand, Linnoitusniemi, Villmanstrand
Arrangör: Södra Saimens förening och Lappeenrannan moottoriveneseura
Produkter: röda fallskärmsraketer, handbloss, orange rök
Åldersgräns: 18 år
Annat: gamla överåriga nödsignaler kan lämnas för att oskadliggöras
Anmälan: anmälan görs på platsen, varje utövare är på platsen på eget ansvar (olycksfallsförsäkring
nödvändig)
Tilläggsinfo: Elias Altarriba, elias.altarriba@gmail.com, tel. 050 352 1789

TROSSEN TILL FÖRMÅNSPRIS
Årsavgiften för Trossen är för SBV:s medlemmar 70€ (normalpris 80€). I förmånen ingår medlemsavgiften
för valfri antingen havs- eller insjöförening. Rabatten kan inte kombineras med andra beviljade Trossentjänster.
I trossen-tjänsten ingår båtens bogsering till närmaste hamn vid plötsligt haveri, där reparationsmöjlighet
finns samt vid behov anskaffning av tillfälligt utrymme för montör och båt. Medlemmen får motsvarande
tjänster på Åland, i Sverige, Norge och Danmark (på begränsat område) Trossen-tjänsten kan erbjudas
fritidsbåtar enligt EU-direktivet (längd 2,5 – 24 m) och det förutsätter ett personligt medlemskap i någon
Sjöräddningsförening. Trossen-tjänst kan inte erbjudas farkoster i kommersiellt bruk.

BESI KTARNAS FACEBOOK-GRUPP
Anslut dig till besiktarnas facebook-grupp för att ventilera aktuella saker inom båtsäkerheten:
https://www,facebook.com/groups/veneilyturvallisuus/

