Regler och instruktioner för GSP-båten
1) Använd flytväst. Det finns 2 st. till låns i båten. Rek. att skaffa en egen som passar
just dig.
2) Max 5 vuxna personer i båten
3) Bensinen blandas med 1% TCW-3 olja. 1 dl per 10 liter 95 oktanig bensin. 2 dl per
20 liter bensin.
4) Bensin finns att köpa på båtmacken i Fliskär. Det är en obemannad station som är
öppen dygnet runt. Fyll upp tanken där efter avslutad åktur. Detta är ett KRAV!
Glöm ej att blanda i olja samtidigt som finns att köpa i den lilla butiken på land
bredvid macken, (kolla öppettiderna) men bäst är att köpa med sig olja INNAN ni
åker ut. Billigast på BILTEMA. Det finns även olja med bara 2 dl i, på nästan alla
mackar. Kolla dock att det är rätt olja! TCW-3! OBS! Motorn får ALDRIG köras
utan olja i bensinen!!
5) Max 4 knop i hamnområdet. Kör alltså så sakta att INGA vågor dras upp.
Missbrukas detta så kan vi bli uteslutna ur Fliskärs Ekonomiska Förening! Då har
vi ingen båtplats längre….
6) Använd sjökortet som ligger i förluckan.
7) Skador och förluster ersätts av den som hyr båten och skall då omgående
kontakta någon i båtkommittén. Båten är ansvarsförsäkrad i Länsförsäkringar.
8) Båtnycklarna lämnas tillbaks SENAST dagen efter lånet till TL eller till någon i
båtkommittén.
9) Alkoholförbud råder för den som framför båten! Kustbevakningen har rätt att
kontrollera nykterheten vid minsta misstanke och avvikande beteende såsom
fortkörning i Gavleån eller vid Limön etc. Så tänk på det! Tack!
10) Kör ej i mörker innan vi hunnit fixa lanternorna.
11) Fendra av vid bryggor och andra ställen då vi inte skador vår eller andras båtar.
Använd ankaret vid förtöjning mot land och där det är mycket båtar vid bryggor
etc. Båten får ALDRIG ligga och skava mot något. (undantag vid en sandstrand
där man drar upp båten en bit, ex.vis vid Kläckgrund eller Brämmen)
12) På grunda vatten vid fiske eller osäkerhet; RO istället!
13)Motorn får ALDRIG köras på full gas!
14)Båtkommittén består av; Lasse Kauppi 070-927 5671. Tony Andersson 070-776 2417.
Mats Hellborg 073-997 3544

15)Ha en härlig vistelse på sjön!

Ha även koll på vår nya hemsida; gavlesp.se
GSP-för vår rekreation!

GSP-ett gäng på gång!
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