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Teknisk, Sikkerhetsutrustning og sertifikater: 
 

Årskontrollen skal være utført og komplett før fart. 

 
Driftsleder/-komite sjekker at: 

Båtens utrusting til enhver tid er i henhold til lover og forskrifter for ønsket bruk av båten. 

Denne sjekkliste oppdateres og printes ut i god tid før sjekk skal utføres og listen signeres. 

 

Kontrollører sjekker ved gjennomgang av denne liste at:  

Sertifikater er oppdaterte og forefinnes i sertifikatboka.  

Utgåtte sertifikater arkiveres. 

Funksjonskontroll sjekkes i vedlikeholds-loggen og/eller ved test. 

Hvis kontroll avdekker mangler noteres dette i Vedlikeholds-loggens mangelliste og meddeles 

driftsleder/-komite. 

 

Godkjenning (Vedtektene § 10 pkt 21) 

Styret godkjenner at Risør II kan settes i fart ved signering av årskontrolliste og lister for oppfylling av 

tillatelse for passasjerbefordring.  

 Disse skal være komplett ved signering. Hvis det gjenstår ting som vurderes som mindre viktig, er 

det styret/styreleders/nestleders skjønn å likevel godkjenne, da med notat om hva som gjenstår. 

 Lista signeres i første omgang av styreleder eller nestleder. På førstkommende styremøte signeres 

lista av minst 3 styremedlemmer og lista oppbevares i styrets arkiv. 

 

Styreleder/nestleder: Dato:                          Sign  

 

Styret: Dato:                                  

 

Sign Sign  

 

Sign Sign  

 

Sign Sign  

 

Notater:   
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Fra pkt 3 er denne liste alfabetisk 

1. Sertifikater. 
A) Det sjekkes at sertifikater: 

1) er til stede i sertifikatpermen 

2) fornyet ifølge utløpsdatoer  

3) Det skal tas kopi av sertifikatene og kopi oppbevares på Kastellet. 

4) Utgåtte sertifikater fjernes fra perm ombord og arkiveres på Kastellet. 

 
B) Flåtesertifikater. 

 

Dato: …………………… Sign:………………………………….. 

C) Installasjonsbevis for det elektriske. 

 

Dato: …………………… Sign:………………………………….. 

D) Krengeprøve sertifikat. 

 

Dato: …………………… Sign:………………………………….. 

E) Lanterne sertifikater for alle lanterner og lanternekontrollen.  

 

Dato: …………………… Sign:………………………………….. 

F) Nødpeilesender sertifikat 

 

Dato: …………………… Sign:………………………………….. 

G) VHF Radio sikkerhetssertifikat:  

Radiosertifikatet gjelder for 3 år men VHF’er skal sjekkes årlig og sertifikatet signeres. 

 

Dato: …………………… Sign:………………………………….. 
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H) Forsikringsbevis: Sjekke at fartsområdet er dekkende for sommerens planlagte tokt. 

 

Dato: …………………… Sign:………………………………….. 

2. Arbeidslista 
A) Arbeidsliste datert ……………………….. er vedlagt dette dokument. 

B) Alle utbedringer som er merket før fart på denne lista er utført, ev. ikke utførte punkter er merket av. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

3. Alarmsentral  
Vannstandsalarm og røykdetektorer. 

A) Vannstandsalarm sjekkes ved å tappe vann i båten (lensepumper kan kontrolleres samtidig) 

B) Sjekk av røykdetektor (hvordan?) i motorrom, salong og bysse. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

4. Ankerutrustning 
A) Sjekke at anker på baugen er i god stand og sjakkel til kjetting er i god stand. 

B) Ved å kaste anker testes: 

1) 2 sveiver og bremsespak forefinnes og er i god stand. 

2) Ankerspillet går lett å sveive.  

3) Frikobling av begge kjetting-kabelarene fungerer. 

4) Alle 3 pallene fungerer. 

5) Ankerspak for katting av ankeret i eik forefinnes. 

6) Kattetau er ok. 

C) Sjekke at nr 2 anker er i god stand forsvarlig surret på dekk. 

D) Sjekke at varp-anker forefinnes på plass i forpigg, forsvarlig festet og i ok stand. 

E) Sjekke at varpankertau og kjetting forefinnes og er i god stand. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

5. Batterier:  
A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført. 

B) Volt sjekkes før og etter motor startes. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

6. Brannapparater:  
A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at brannapparater er vedlikeholdt. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

7. Brannapparat for motorrom 
A) Sjekke utløpsdato. 

B) Sjekke at ev. trykkmålere viser riktig trykk. 

C) Sjekke at ev. manuell utløsning fungerer. 

D) Visuell kontroll av at installasjon er i orden. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  
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8. Bunnkraner 
Bunnkraner, slanger, slangeklemmer og koniske treplugger. 

A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført. 

B) Sjekk at sett med koniske treplugger er komplett og forefinnes i styrbord bufeskap i salongen. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

9. Båtshaker 
A) Det skal være en, helst to stk av forskjellig lengde, ombord. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

 

10. Elektrisk 
A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

11. Fortøyning og Kasteliner 
A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at trosser er gått over og til stede. 

B) Det sjekkes at kasteliner er ok og tilstede. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

12. GPS håndholdt 
A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført. 

B) Sjekk at GPS er på foreskreven plass. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

13. GPS Kartplotter i cockpit og AIS 
A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført. 

B) Enkel funksjonstest. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

14. Kart, kartbord, loggbok og permer 
A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at kart er ryddet og supplert. 

B) Det sjekkes at Sertifikatperm, Loggbok, Skipperboka, Vedlikeholdsboka og Bruksanvisningsboka er til stede. 

C) Det sjekkes at kurslinjal, stikkpasser, blyanter og viskelær er til stede samt A4 blokk for notater. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  
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15. Kompass 
A) Sjekke at kompasset ser ok ut og styrestreken er forut. 

B) Sjekke at kompasslyset fungerer. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

16. Landstrøm og landstrømslader: 
A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført. 

B) Det sjekkes at alle batteriene lades ved tilkobling av landstrømmen.  

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

17. Lanterner: 
A) Lanterner sjekkes ved å sette på en og en lanterne og sjekke at riktig lanterne lyser. 

B) NUC lanterner heisbar utførelse, plugges inn og settes på. 

C) Ankerlanterne, heisbar utførelse, plugges inn og settes på. 

D) Sjekke at Lanternekontrollen får strøm fra begge batterikilder, bryter i 1 og 2. 

E) Sjekke at reservepærer forefinnes på anvist plass. 

F) Reserve sikringer for lanternekontrollen skal være ombord og forefinnes på anvist plass. 

G) Reservelanterner? Sjekke at reservelanterner er ok og på foreskreven plass. 

H) Det sjekkes i Vedlikeholdsloggen at 3års vedlikehold er utført. 

I) Lanternebrettene sjekkes at de er i god stand og solid festet. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

18. Lensepumper, manuelle, 2 stk 
A) Det sjekkes i Teknisk vedlikeholdslogg at membraner ikke er over 3 år gamle. 

B) Vann tappes i båten og det sjekkes at pumpene fungerer og lett suger opp vann. 

C) Det sjekkes at det ikke lekker fra membraner. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:………………………………….. 

19. Lensepumpe elektrisk 
A) Det sjekkes i Teknisk vedlikeholdslogg at vedlikehold på elektrisk koblinger er utført. 

B) Vann tappes i båten og det sjekkes automatikken slår inn og stopper før pumpen suger luft. 

C)  Vann tappes i båten og manuell kjøring sjekkes. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

20. Lensepumpe på motor 
Tannhjulspumpe 1.5" 

A) Det sjekkes i Maskindagboka at vedlikehold er utført. 

B) Motor startes og det sjekkes at 

1) innslaget virker og holder seg inne 

2) pumpen virker 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  
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21. Lettbåt 
Det skal være lettbåt/mann over bord båt med på alle turer. 

A) Sjekke at baugfortøyning og akterfortøyning er ok. 

B) Sjekke at slepekveil forefinnes. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

22. Livbøyer og bøyelys. 
A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført. 

B) Båtnavn og hjemmehavn er malt på. 

C) Festetau/stropper til rekke er i god stand og fungerer så livbøyene er lett å få ut. 

D) Sjekke at begge bøyelys funger. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

23. Medisinkista. 
A) Det sjekkes at den er komplett ifølge innholdsliste. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

24. Motor 
A) Det sjekkes i Vedlikeholdsloggen at vedlikehold er utført. 

B) Det sjekkes at:  

1) Reserve dieselfiltere er ombord. 

2) Reserve olje til propellomstyring er ombord. 

3) Reserve oljefilter og 20 liter reserveolje er om bord. 

4) Isolasjon av eksosrør er i orden og at ikke lydisolasjon fra dørklem eller annet brennbart ligger på den varme 

delen av eksosrøret. 

5) Fjernavstenging av dieseltilførselskran fungerer. 

6) Kilereimer sjekkes. 

7) Volt på batteriene sjekkes før start. 

C) Motoren startes og det sjekkes at: 

1) Motoren starter lett, både kald og varm motor. Batteriet skal ikke være ladet på en uke. 

2) Gir/gass hendel funger tilfredsstillende. 

3) Propellomstyring fungerer uten hakking på sveiven. 

4) Voltmetre viser at alle batteriene lades. 

5) Kjølevann og eksos ikke lekker. 

6) Det utføres kjøretest og ved full fart skal turtallet komme opp i 1900-2100 omdr. 

7) Stopper funger og går lett. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

25. Nødpeilesender, friflyt. 
A) Kontrollere batteri utløpsdato.  

B) Sjekke innfesting og sikkerhetsline. 

C) Sjekke hydrostat-utløser utløpsdato. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  
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26. Nødraketter og bluss 
3 stk røde bluss 

3 stk fallskjermraketter 

3 stk røyksignaler 

? stk hvite bluss 
A) Det kontrolleres at bluss og raketter forefinnes og at de ikke er utgått på dato. 

B) Alt oppbevares i vanntett konteiner i cockpitluke, babord akter. Sjekke konteiner. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

27. Redningsflåte:  
Viking 20 personer Produksjonsdato 12/2005. Type DK+  

Serienr. 10373719 Solas 74/96  

Emergency pack type: A 
A) Flåte ompakking utløpsdato …………………………….. 

B) Hydrostatutløser utløpsdato …………………………… 

1) Sjekke at hydrostatutløser er festet flåten ifølge anvisning på flåten; utløserline til merket punkt. 

2) Sjekke at sjakkel til feste av hydrostatutløser og sjakkel til utløserline er skrudd til. 

C) Sjekke at webbing som holder flåten er ok og festet riktig til slipphake og krybbe.  

D) Sjekke at krybbe er ok og fester i orden. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

28. Redningsleider 
A) Sjekke at tau og trinn er i god stand. 

B) Sjekke at Redningsleider er festet til rekka med egnet stikk. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

29. Redningsbøyle for mann over bord. 
A) Sjekke at denne på plass, er festet til vant med slippstikk så den er lett å løsne. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

30. Redningsvester 
A) 15 stk Redningsvester voksne med lys og 15 stk Termodrakter i 3 dekkskasser. 3 stk Barnevester med lys i styrbord 

cockpitluke. 20 stk seilervester i salongskap. 

B) Sjekke at vester er til stede og i orden. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  
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31. Rigg 
A) Det sjekkes i Arbeidslista og Vedlikeholdsloggen for rigg at mangler merket "ført fart" er rettet. 

B) Master og bommer sjekkes for råte ved banking med hammer, ev. ved stikking med kniv eller boring ved tvil. 

C) Taljerep sjekkes for slitasje og at de er teitet. 

D) Wirekledninger og bendslinger sjekkes for tilstand og at de er tjæret. 

E) Wire sjekkes visuelt for korrosjon. 

F) Kroker og sjakler sjekkes for musinger. 

G) Tauverk sjekkes for slitasje. 

H) Skjøtsbarm på stor og mesan sjekkes at de er korrekt sjaklet til bøyle og surret til øye. 

I) Reve stikkbauter 2 stk skal være tredd i storseilet. 

J) Seilenes bendslinger til masteringer og fokkestag-hegder er solid og korrekt utført. 

K) Seil og reveseisinger sjekkes for slitasje. Ev. reveseisinger til ledige hull i de øvre skal forefinnes. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

32. Rekkewire og rekkeseptere. 
A) Rekkewire sjekkes at ser ok ut, ikke er slitt.  

B) Sy-tau surringer sjekkes  i endene og ved flåteåpningene er ok.  

C) Rekkeseptere sjekkes for innfesting, korrosjon og slitasje (ikke for mye slitt i hull for wire) 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

33. Salongbord 
A) Det sjekkes at bordet er solid og korrekt surret til øyebolter i dørk. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

34. Signalfigurer 
2 sorte kuler – uten kommando 

1 sort trekant – for anker 

A) Tas opp av forpigg for kontroll og settes tilbake på rett plass. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

35. Sikkerhetsseler og sikkerhetswire. 
A) Sjekkes at seler 15 stk er i orden og på plass i stb bufeskap i salongen. 

B) Sikkerhetswire og innfestinger sjekkes. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  
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36. VHF, 2 stk fast monterte. 
A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen av vedlikehold er utført. 

B) Håndsett/mikrofoner har oppheng på skott i orden. 

C) Det sjekkes med vendebryter at det er strøm i begge posisjoner. 

D) Nødprosedyre med det fonetiske alfabetet skal være opphengt ved kartbordet. 

E) Kanaplaner for Sør-Norge, Sverige og Danmark er opphengt ved kartbordet og være årets. 

F) Funksjonstest ved oppkall til Tjøme radio. 

1) Begge/alle tre testes fra et håndsett med både full effekt og 1 watt: 

2) Alle håndsett testes. 

3) Alle høyttalere virker 

G) Nød-antenne monteres og sjekkes ved oppkall til Tjøme radio. 

H) Radiosertifikatet sjekkes for gyldighetsdato og signeres. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

 

37. VHF, Håndholdt. 
A) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen av vedlikehold er utført. 

B) Det sjekkes at ekstra alkaline batterier forefinnes ombord, har full spenning og ikke gått ut på dato. 

C) Funksjonstest ved oppkall til Tjøme radio med både full effekt og 1 watt. 

 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

38. WC. 
A) WC sjekkes ved funksjonstest. 

Kontrollert at ovennevnte er i orden:  

 

Dato: …………………… Sign:…………………………………..  

 

******************************************************************''''''''' 


