
Følgebåde – tørnvagtplan for isætning og optagning forår 2018 

Tak for tilsagn om at hjælpe med følgebåde. Opgaven bliver i år meget 
nemmere end hidtil, fordi vi i år får ny mastekran som kan løfte 
følgebådene op og i. Følgebådene er en vigtig brik i forhold til afvikling af 
træningen.  

Hvis man ikke kan de dage man er sat på,  bytter man selv indbyrdes med 
en anden på listen.  

Lars Christoffersen vil være på havnen den 24. april og den 26. april og 
tager sig af isætning og optagning. Hvis nogen har behov for hjælp og 
instruktion foregår det på de 2 dage før og efter træningsstart. Bådene skal 
låses fast med kæde efter brug. Lars vil fortælle nærmere om hvordan det 
foregår. Jeg vil kraftigt opfordre til at man dukker op en af dagene og hører 
hvordan rutinen er med følgebådene. 

Tirsdag skal følgebådene være klar til brug kl. 17.30. Ribber tages op igen 
umiddelbart efter træning. 

Torsdag skal følgebådene være klar til brug kl. 17.30.  Opti + som starter 
16.30 bruger 2 x Kegnæs og den lille blå rib til træning. Ribber tages op 
igen umiddelbart efter træning.  

Krabberne bruger Damjollen Gambøt som ligger fast i vandet. 

Der er sat 1 ansvarlig på til hver træning, man er selvfølgelig velkommen til 
at hente hjælp til opgaven fra andre på havnen. 

Lars Christoffersen er hovedansvarlig for følgebådene og pasning af disse. 
Det er derfor vigtigt han får besked hvis noget går i stykker eller ikke virker. 
Lars kan kontaktes på telefon 2429 7211 eller mail 7111@mail.dk. 

Ribberne står på trailer tæt ved mastekranen. I forhold til 
forsikringsdækning SKAL ribberne være låst fast når de ikke er i brug. Der er 
monteret løftestropper i Ribberne, som skal bruges når de løftes op og i 
med kranen. 

God fornøjelse. 

mailto:7111@mail.dk


Dato + Ansvarlig Dato + Ansvarlig 

Tirsdag den 24. april Lars 
Christoffersen

Torsdag den 26. april Lars 
Christoffersen 

Tirsdag den 1. maj Ditte Juul Torsdag den 3. maj Nikolaj Barnekov

Tirsdag den 8. maj Johan Hoff Torsdag den 10. maj Torben B. 
Nielsen

Tirsdag den 15. maj Ditte Juul Torsdag den 17. maj Mads Flyger

Tirsdag den 22. maj Lars 
Christoffersen 

Torsdag den 24. maj John Jepsen

Tirsdag den 29. maj Johan Hoff Torsdag den 31. maj Mads Flyger

Tirsdag den 5. juni Johan Hoff Torsdag den 7. juni John Jepsen

Tirsdag den 12. juni Ditte Juul Torsdag den 14. juni Nikolai 
Barnekov 



Tirsdag den 19. juni Lars 
Christoffersen

Torsdag den 21. juni Torben B. 
Nielsen 

Tirsdag den 26. juni Johan Hoff Torsdag den 28. juni Nikolai 
Barnekov 


