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Nyttige telefonnummer

Kundeservice (administrasjon)      987 06 757 

Småbåtregisteret      22 50 80 00

VHF gir bedre trygghet til sjøs. Mobiltelefon har begrenset dekning 
langs kysten. Vi anbefaler at du har VHF-radio tilgjengelig.

Medlemsnummer 123456
Navn Navnesen

MedlemskortMedlemskortMedlemskort

Rettigheter til 
fri assistanse 
på sjø og i havn

Medlemskortet er gyldig så 
lenge medlemskapet er betalt.

Totalmedlem

Side 4 Ved behov for assistanse – 02016

Side 6 Totalmedlem – Medlemsfordeler 

Side 10 Sjöräddningssällskapet i Sverige

Side 11 Småbåtregisteret  

Side 12 Tilleggsinformasjon 

Side 14 Medlemsbetingelser

Side 16 Takster – tilleggstjenester

Side 18 Ofte stilte spørsmål

Side 21 Noen praktiske båttips

Side 22 Loggen

Side 28 Drivstoffregnskap

Innhold

Nødanrop med telefon - hele døgnet

Nødanrop med radio - hele døgnet

120telefonKystradioen

16kanalVHF

112telefonPolitiet

70kanalGMDSS (DSC)

Redningsselskapet
Ved behov for assistanse: 02016

Assistanse i havn (Falck): 815 70 411
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Loggen. Din veileder om bord

Én type medlemskap med assistanse
Som Totalmedlem har du rett til inntil 3 timer fri assistanse fra redningsskøytene på sjøen 

og i uthavn i Norge og Sverige (inkl. kjøring med skøyta tur/retur skøytestasjon). I tillegg 

har du rett til inntil 3 timer fri assistanse fra våre samarbeidspartnere mens du ligger i 

havn i Norge, Sverige og Danmark. Retten til fri assistanse følger båten din, mens 

medlemskapet er personlig.

Har du flere båter tilbyr vi et Totalmedlem Pluss-medlemskap som gir deg muligheten til å 

knytte inntil 5 båter i husstanden opp til medlemskapet. Ta kontakt med oss på 987 06 757 

eller post@rs.no så hjelper vi deg.

Ved behov for assistanse
Dersom du har behov for assistanse, ta kontakt med oss på telefon 02016. Når du ringer 

02016 kommer du automatisk til nærmeste kystradiostasjon, som besvarer mange ulike 

forespørsler fra fritidsbåtfolk langs kysten årets rundt. Særlig i høysesongen er det travelt, 

ofte flere hundre spørsmål hver dag. Personellet som bemanner 02016 har god 

lokalkunnskap om området du befinner deg i når du trenger assistanse, og har til enhver tid 

oversikt over hvor nærmeste redningsskøyte befinner seg.

ER DU I NØD? 
TA KONTAKT MED KYSTRADIOSTASJONENE 
PÅ VHF, KANAL 16 ELLER TELEFON 120. 

For assistanse

02016

DETTE SKAL DU OPPLYSE OM:
* HVEM DU ER
* HVOR DU ER 
* HVOR MANGE SOM ER OM BORD 
* BÅTTYPE MED KALLESIGNAL 
   ELLER REGISTRERINGSNUMMER
* HVILKEN HJELP DU TRENGER
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Medlemsfordeler
Fri assistanse ved driftsstans på sjøen og i uthavn
Assistanse inntil tre timer totalt (inkl. kjøring med redningsskøyta tur/retur 

skøytestasjon) i Norge og Sverige. 

 › Slep til nærmeste havn med veiforbindelse og mulighet for videre assistanse eller 

verksted der det er mulig.

 › Hjelp og dykkerassistanse ved driftsstans og når hovedanker sitter fast (se 

medlemsbetingelser).

Fri assistanse ved driftsstans i havn  med offentlig veiforbindelse 
Assistanse inntil tre timer totalt (inkl. kjøring servicebil tur/retur Falck-stasjon) i Norge, 

Sverige og Danmark. 

Andre fordeler
 › Ingen egenandel

 › Digitalt medlemskort

 › RS Magasinet fire ganger per år 

 › Hjelp fra Sjøredningstjeneste  i Sverige og Finland til gjeldende medlemsvilkår i de 

respektive land.

 › Dykking utenom driftsstans til medlemstakst

 › Døgnåpen telefon 02016 ved behov for assistanse

 › Mulighet til å delta på skippermøter med skøytemannskap hvor du får veiledning og 

hjelp til å krysse utsatte havstrekninger.

 › Gratis app RS SafeTrx

Rabatter
 › Inntil 34 % rabatt på båtforsikring hos Gjensidige (rs.no/gjensidige) 

 › Rabatt på hotellovernatting gjennom Thon (rs.no/thon)

 › 15 % rabatt på RS-produkter i nettbutikken (rs.no/nettbutikk)

 › Rabatt på kurs og arrangementer i regi av Redningsselskapet (rs.no/kurs)

Alle som trenger det skal få hjelp på 
sjøen, men er du ikke Totalmedlem 
kan regningen i etterkant fort bli høy.

Ring 815 70 411 for:
 › Starthjelp.

 › Lensing av båt. (Gjelder ikke ved feilfylling.)

 › Nødfylling av drivstoff.

 › Hjemtransport av mannskap ved totalhavari.

2019
Totalmedlem

HUSK!
GYLDIG MEDLEMSMERKE PÅ BÅTEN. 
HA BÅTEN FORSIKRET OG REGISTRERT.
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RSRK Kragerø

RS  = Fast bemannede redningsskøyter 
over 15 meter

RSRK = Sjøredningskorps, frivillig bemannede 
redningsskøyter under 15 meter.

RS Farsund

RSRK Mandal

RS Arendal

RSRK Oslo

RSRK Mjøsa

RS Skjærhalden
RS Stavern 

RS Haugesund

RS Bergen
RSRK Bergen

RSRK Stord

RSRK Mongstad

RSRK Leikanger 2020

RS/RSRK Måløy

RSRK Trondheim

RSRK Ålesund

RS Kristiansund

RS Fosnavåg

RS Florø

RS Hitra

RS Rørvik

RSRK Aukra

RSRK Femunden

Brækstad

RS Røst (vinter) 

RSRK Harstad

RSRK Tromsø 

RSRK Kristiansand

RSRK Tønsberg

Drøbak

RSRK Moss

RS BåtsfjordRS Havøysund

RS Skjervøy

RS Senja

RS Andenes

RS Myre

RS Bodø

RS Ballstad

RSRK Alta

RSRK Brønnøysund

RSRK Stavanger

RS Oscarsborg 

RS Svolvær

Sandnessjøen

RSRK Namsos

RS Helgeland

RS Vardø

RS Egersund

RS Sørøya

RSRK Horten

RSRK Skjeberg

RS Mehamn

Kirkenes

Ski

RSRK Levanger

RSRK Lillesand RSRK Kragerø

RS  = Fast bemannede redningsskøyter 
over 15 meter

RSRK = Sjøredningskorps, frivillig bemannede 
redningsskøyter under 15 meter.

RS Farsund

RSRK Mandal

RS Arendal

RSRK Oslo

RSRK Mjøsa

RS Skjærhalden
RS Stavern 

RS Haugesund

RS Bergen
RSRK Bergen

RSRK Stord

RSRK Mongstad

RSRK Leikanger 2020

RS/RSRK Måløy

RSRK Trondheim

RSRK Ålesund

RS Kristiansund

RS Fosnavåg

RS Florø

RS Hitra

RS Rørvik

RSRK Aukra

RSRK Femunden

Brækstad

RS Røst (vinter) 

RSRK Harstad

RSRK Tromsø 

RSRK Kristiansand

RSRK Tønsberg

Drøbak

RSRK Moss

RS BåtsfjordRS Havøysund

RS Skjervøy

RS Senja

RS Andenes

RS Myre

RS Bodø

RS Ballstad

RSRK Alta

RSRK Brønnøysund

RSRK Stavanger

RS Oscarsborg 

RS Svolvær

Sandnessjøen

RSRK Namsos

RS Helgeland

RS Vardø

RS Egersund

RS Sørøya

RSRK Horten

RSRK Skjeberg

RS Mehamn

Kirkenes

Ski

RSRK Levanger

RSRK Lillesand

NØDTELEFONER
Politi: 112 
Kystradio: 120 

NØDMELDINGER
VHF: Kanal 16

Stasjonsplan
Redningsselskapet

RS - Fast bemannede redningsskøyter 
over 15 meter.          

RSRK - Sjøredningskorps, frivillig bemannede
redningsskøyter under 15 meter.

NYHET!

RS Seasafe er en automatisk oppblåsbar 
redningsvest med klikk-feste. Vest-trekk 
i slitesterk nylon, kombinert med en myk 
hurtigtørkende fleecekrage.
Dette gjør vesten både praktisk og komfortabel. 
Fåes i lime, neongul og oransje!

MEDLEMSPRIS

kr 1095,00

Lett redningsvest som er enkel å ta på og meget 
komfortabel. Fra 40 kg + 
(Midjebeltet er opptil 130cm i omkrets)
Ergonomisk design med polstret mesh på utsatte 
steder for ekstra komfort
Kompakt og lett (800 g)
165N oppdrift med 33 g Co2 patron

Kjøp i Nettbutikken: 
rs.no/nettbutikk

Ikke medlem kr 1.395,00

MEDLEMSPRIS

1095 kr
Ikke-medlem 1395 kr

Besøk nettbutikken på rs.no/nettbutikk

CH16
Nødmeldinger VHF
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Falsterbokanalen

Lomma
Barsebäck

Höganäs
Torekov

Grötvik
Falkenberg

Bua

Hovås
Rörö

Käringön

Smögen

Fjällbacka
Strömstad

Råå

Trelleborg Ystad

Skillinge
Kivik
Yngsjö

Hörvik

Hasslö Grönhögen
Bergkvara

Mönsterås
Simpevarp

Loftahammar

Visingsö

VadstenaKarlsborg

Kållandsö Mariestad

Åmål
Hammarö

Kristinehamn

Hjälmaren

Arkösund

Trosa

Dalarö
Ornö

Möja
StockholmMunsö

Strängnes

Västerås
Uppsala

Räfsnäs

Öregrund
Gävle

Hudiksvall

Söderhamn

Lönnånger

Sundsvall

Härnösand

Holmsund

Piteå

Böda Vändburg/
Burgsvik

Fårösund
Visby

Sälvesborg

KalmarVäxjö

Stenungsund

Södertälje

Nynäshamn

Skellefteå

ÖrnsköldsvikStorsjön

Siljan/Runn

Nyttige telefonnummer i Sverige:
SVENSKE SJØREDNINGSSELSKAPET
Assistanse: +46 317 613 999
Sentralbord: + 46 31 29 00 90 
Hvis du ligger i Sverige: 0200-29 00 90

Sjöräddningssällskapet 
i Sverige

NØDTELEFONER
Politi: 112 
Kystradio: 120 
Ved fare for liv: 112

NØDMELDINGER
VHF: Kanal 16

Har du registrert båten din  
i Småbåtregisteret?
Småbåtregisteret er et viktig verktøy  

for identifisering av båter og båteiere  

ved etterforskning av tyveri, kollisjoner,  

skadeverk og ved oppsporing av eier av  

savnede eller forliste båter.

Registeret benyttes i dag av de fleste  

forsikringsselskap, Havnevesenet,   

Hovedredningssentralen i Sør-Norge og 

Nord-Norge, Politi og lensmannskontor, Toll 

og avgiftsdirektoratet og Redningsskøytene 

langs hele kysten.

Småbåtregisterets opplysninger gjør det  

vanskeligere å selge stjålne båter, mens  

de som kjøper stjålne båter løper en større  

risiko for å bli tatt. Like vanskelig som å  

finne stjålne båter, er det å spore opp eiere 

av uregistrerte båter som oppdages   

drivende i sjøen. Derfor søkes det altfor  

ofte unødig etter skipbrudne i tilfeller der  

en enkelt telefon til eieren ville fastslått  

at båten har slitt seg. Registeret gir økt 

trygghet ved kjøp og salg, og gjør det enkelt 

å identifisere selger og kjøper i forbindelse 

med eierskifte.

Ved å registrere båten i småbåtregisteret  

gjør du sjøen til et sikkert sted å oppholde  

seg for alle som verdsetter sjølivets gleder  

og utfordringer.  

Flere forsikringsselskap krever registrering  

for å forsikre båten. Det samme gjør flere  

båtforeninger/ marinaer for å få båtplass.

Småbåtregisteret bidrar til et ryddig og  

oversiktlig marked, og gjør det triveligere å 

ha båt. Ta kontakt på tlf. 22 50 80 00 eller gå 

inn på sbr.rs.no.

Småbåtregisteret

TLF 112
Ved fare for liv
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Tilleggsinformasjon 
Assistanse til Totalmedlemmer

Driftsstans
Redningsselskapets mannskaper kan  
utføre enkle tekniske undersøkelser  
og nødutbedringer. Redningsskøyta  
har ikke reservedeler om bord.

Dykking i Norge 
Dykkertjeneste tilbys når redningsskøyta  
har dykker om bord. Ingen dykk dypere enn 
20 meters dybde. Når hovedanker sitter 
fast, avgjør skipper/ dykker om dykking kan 
gjennomføres ut fra en sikkerhetsvurdering 
av de lokale forhold. 

Falck og Sjøredningskorpsene tilbyr  
ikke dykkertjeneste.

Slep
Ved behov sleper redningsskøyta båten  
til nærmeste havn med veiforbindelse  
og mulighet for videre assistanse eller 
verksted der det er mulig. 

Hvis redningsskøyta har anledning til det, 
kan slepet forlenges til en annen havn 
− da til medlemstakst.

Assistanse fra Redningsselskapet
Nødsituasjoner har alltid høyeste  
prioritet for redningsskøyta. 

Hvis redningsskøyta er opptatt med 
søk og/eller redning, ta kontakt på telefon 
02016, en annen redningsskøyte, eller en 
av våre samarbeids partnere. 

Sjöräddningssällskapet
Ved assistanse i Sverige eller Finland, 
har du som medlem i Redningsselska-
pet de samme medlemsfordelene som 
Sjöräddnings sällskapets egne medlem-
mer. Vis gyldig medlemsbevis. 
 
Se også www.sjoraddning.se 
og www.meripelastus.fi.

Starthjelp
Vi yter inntil 3 timers starthjelp,  
inkludert kjøretid. Teknisk kyndig  
personell evaluerer problemet og  
gjør − om mulig − en nødreparasjon.

Lensing av båt 
Nødlensing av båt utføres gratis i inntil  
3 timer inklusiv kjøretid. 

Ytterligere pumpetimer belastes 
etter Rednings selskapets takster. 
(Gjelder ikke feilfylling.)

Nødfylling av drivstoff i havn  
med offentlig veiforbindelse 
Vår samarbeidspartner Falck forsyner  
deg med nok drivstoff (bensin/diesel)  
til at du kan nå nærmeste bunkringssted.  
Drivstoffet betales ved levering.

Hjemtransport 
Hvis fritidsbåten har søkt havn på grunn 
av totalhavari, ytes transport av besetning 
på inntil fem personer til hjemsted eller 
felles bestemmelsessted i Norge.   
Maksimal beløpsgrense er kr 7500 (maks 
én gang pr. medlemsår). Det anvendes  
offentlig transportmiddel, leiebil eller bil 
etter Redningsselskapets valg.  
Hjemtransport med Falck 
avtales på forhånd   815 70 411

Videreformidling 
Dersom Redningsselskapet eller  
samarbeidspartner ikke kan utbedre  
skaden/problemet, vil vi så langt  
som mulig hjelpe deg med å kontakte  
nærmeste forhandler/verksted.

13
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(a) Totalmedlemskapet gjelder fra det er betalt til 
1. mars det påfølgende år.

(b) Totalmedlemskapet dekker ikke båter som 
brukes i kommersiell virksomhet. Det dekker 
heller ikke båter som har en skroglengde på 24 
meter eller mer.

(c) Retten til fri assistanse gjelder kun en -1- båt. 
Båten skal være registrert på medlemskapet. 
Dersom båten går over til ny eier, opphører retten 
til assistanse. Du må derfor gi beskjed dersom 
du ønsker annen båt registrert på ditt 
medlemskap.

(d) Du har rett til assistanse i alle farvann som er 
tilgjengelig for den lokale redningsskøyta, Falck 
eller det svenske Sjöräddningssällskapet. 
Assistanse vil bli gitt med de til enhver tid 
tilgjengelige ressurser.

(e) Dersom du har utvist særskilt uaktsomhet 
kan hele eller deler av assistansekostnaden bli 
belastet deg.  Vi forutsetter at båten din er i 
forsvarlig og sjødyktig stand. 

(f) Du har rett til inntil 4 gratis assistanser 
innenfor hvert medlemsår. Ytterligere 

Medlemsbetingelser

assistanser vil bli fakturert til medlemstakst per 
påbegynte time.

(g) Kun våre fast bemannede skøyter har dykker 
om bord. Dykking som kan utføres av slik dykker, 
dekkes av medlemskapet, men ikke når 
redningsskøyta har andre høyere prioriterte 
oppdrag eller dykkerens lovpålagte 
sikkerhetsbestemmelser medfører at dykk ikke 
kan gjennomføres.

(h) Heving av forlist båt omfattes ikke av 
medlemsfordelene.

(i) Nødfylling av drivstoff og materiell som er 
innkjøpt for bruk ved assistansen, dekkes ikke av 
medlemskapet og betales ved levering.

(j) Assistanse utført av andre fartøyer/selskaper 
dekkes ikke av medlemskapet, med mindre annet 
er avtalt.

(k) Vi fraskriver oss alt ansvar for tap av enhver 
art som følge av skade på det fartøy som 
assisteres, på dets besetning eller passasjerer 
eller for øvrig i forbindelse med assistansen, 
uansett årsak og selv om Redningsselskapet 
eller redningsskøyta kan klandres for skaden. 

Ansvarsfraskrivelsen gjelder også for den eller 
de vi eventuelt samarbeider med i forbindelse 
med assistansen. Redningsselskapet er uten 
ansvar for krav fra tredjemann mot den 
assisterte og den assisterte skal holde 
Redningsselskapet skadesløs for eventuelle krav 
mot Redningsselskapet fra tredjemann.

(l) Dersom Redningsselskapet formidler kontakt 
med samarbeidspartnere eller andre, er vi uten 
ansvar for eventuelle feil eller forsømmelser fra 
disse.
  
(m) Ved hendelser utenfor vår kontroll (force 
majeure) som medfører at vi ikke kan hjelpe deg, 
er vi uansett ikke ansvarlig eller 
erstatningspliktig.

For Totalmedlem gjelder følgende:

Redningsselskapet har utarbeidet en 
personvernhåndbok som har til formål å sikre at 
enhver behandling av personopplysninger i 
Redningsselskapet skjer i samsvar med gjeldende 
lovkrav, og slik at personvernhensyn ivaretas på en god 
måte. Personvernhåndboken kan leses på 
rs.no/personvern. 

Når det gjelder Redningsselskapets behandling av 
personopplysninger for våre medlemmer følger dette 
av Personvernhåndboken bilag 3 Informasjon til våre 
medlemmer, som kan leses på rs.no/personvern. 
Redningsselskapet forbeholder seg retten til å endre 
medlemskontingenten og/eller de generelle 
medlemsvilkårene uten forutgående varsel.
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Pris pr. påbegynt time er 
2.495 kr inkl. mva. og gjelder:
 › Assistanse ut over tre timer   

tur/retur fra skøytestasjon. 

 › Forlenget slep til ønsket havn   

i forbindelse med assistanse. 

 › Dykking og assistanse ved   

driftsstans ut over medlemsfordeler. 

 › Assistanse ved driftsstans ut over  

medlemsfordeler. 

Takster for assistanse fra Falck: 

Assistanse ut over tre timer fra 

Falck-stasjon er: 2.495 kr inkl. mva. 

Kilometerkostnad ut over medlems-  

betingelser pr. km. 17,10 kr eks.mva. 

Bom- og ferjeavgifter dekkes i 

henhold til faktiske utgifter. 

Båteier faktureres 

 › Ved slep fra havn til havn,   

i henhold til medlemstakster. 

 › Ved assistanse til medlem   

der kontingent ikke er betalt. 

 › Ved assistanse som ikke dekkes   

av medlemskapet. 

Dette belastes til medlemstakst pluss evt.  

ferje, bomvei og kilometergodtgjørelse. 

Eventuelle reklamasjoner vedrørende  

utført assistanse/oppdrag sendes   

skriftlig til: 

Redningsselskapet
PB 3, 3199 Borre 
Merk henvendelsen Assistanse. 

Eller send en e-post: assistanse@rs.no

Tilleggstjenester 
for medlemmer

2019
Totalmedlem

HUSK Å SJEKKE AT DITT MEDLEMSKAP ER BETALT 
FØR DU LEGGER UT PÅ TUR MED BÅTEN.
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Hvem kan benytte assistanse 
på sjøen og i havn?
Assistanserettighetene er knyttet   

til fritidsbåten. Medlemskapets   

rettigheter gjelder ikke når du som   

Totalmedlem låner en annen båt   

(hvis ikke båten du låner har eget   

medlemskap). Det er derfor viktig at du 

knytter båten din opp mot medlemskapet.

Dersom du ønsker flere båter inkludert i ditt 

medlemskap, tilbyr vi et Totalmedlem Pluss 

medlemskap. Ta kontakt på 987 06 757 så 

hjelper vi deg.

Hva menes med driftsstans?
Driftsstans defineres som stans hvor det 

ikke er mulig å komme videre uten hjelp.  

Det vil si motorstans, grunnstøting, feil  

på ror og styringssystem.  

Har du glemt å fylle drivstoff regnes  

ikke dette som driftsstans.

Dekker medlemskapet motorstans  
på grunn av tom drivstofftank?
Hvis du ligger i havn med offentlig   

veiforbindelse, og ikke kommer deg   

til nærmeste bunkringssted, dekker  

medlemskapet tilkjøring av drivstoff  

(inntil tre timers kjøring tur/retur fra  

Falck stasjon). 

Hvordan kan jeg få assistanse 
når jeg trenger det?
Ring Redningsselskapets servicetelefon,  

tlf: 02016. I Sverige (se side 8).   

Er du i havn med veiforbindelse i Danmark  

ringer du vårt nummer til Falck, se side 3. 

Våre mannskaper er i døgnberedskap for å 

hjelpe, men trenger også hvile. På nattestid  

vil nødsituasjoner bli prioritert.

Ved nød: Ring 120, eller kall opp 

Kystradioen på VHF, kanal 16.

Hva skjer hvis jeg glemmer å betale  
medlemskontingenten?
 › Retten til fri assistanse gjelder kun  

når medlemskontingenten er betalt.

 › Hvis medlemskapet ikke er betalt faktu-

reres assistanse som er gitt til Rednings-

selskapets takster.

Ofte stilte spørsmål

 › Tegning av medlemskap har ikke  

tilbakevirkende kraft. 

 › Båteier er selv ansvarlig for at   

medlemskapet til enhver tid  

er betalt.

Hva om jeg mister briller, lommebok,  
nøkler eller liknende?
Dette defineres ikke som driftsstans og  

inngår ikke i assistanserettighetene.  

Dykking etter personlige eiendeler er  

ikke en prioritert oppgave for redningsskøy-

tene. Slik hjelp ytes kun når det er dykker 

om bord i redningsskøyta og mannskapene 

har kapasitet til dette, til medlemstakst  

(se side 16).

Hva betyr slep til nærmeste havn?
Som hovedregel hjelper vi deg til nærmeste 

havn med mulighet for videre assistanse.  

Ved ledig kapasitet kan slep til annen havn 

ytes til medlemstakst (se side 16).

Kan eier av yrkesfartøy melde 
seg inn som Totalmedlem?
Fartøy som får assistanse mens de   

benyttes i næring, blir fakturert etter  

Redningsselskapets takster.

SPØR GJERNE MANNSKAPET
OM BORD. VI ER HER FOR Å HJELPE

CH16
Nødmeldinger VHF
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HUSK REDNINGSVEST 
(FLYTEMIDDEL) TIL 
ALLE OM BORD 

Bestill RS-vest på 
rs.no/nettbutikk

Sjekk at følgende er om bord i båten

 › Redningsvest (flytemiddel) til alle om 

bord. Oppblåsbare vester skal sjekkes 

minimum én gang pr. år.

 › Nødutstyr: Øsekar, årer, drivanker,  

dregg med lang line, kompass,   

nødraketter, førstehjelpsutstyr og  

brannslukningsapparat.

 › Kommunikasjonsutstyr:   

VHF, mobil og lader.

 › Kart og kompass, lær å bruke det  

– kartplotteren kan svikte.

 › Vanntett lommelykt til søk   

og signalisering.

 › Varme, tørre klær.    

Blir du våt, blir du fort nedkjølt.

 › Rikelig med tau og fendere til   

fortøyning og slep.

 › Verktøy: Stjernetrekker, skrutrekker,  

skiftenøkkel, fastnøkkel til lufteskrue,  

liten hammer, kniv og filtertang.

 › Reserve-/slitedeler: Impeller,   

drivstoffilter, sjøvannsfilter, reimer,  

sikringer.

 › Drivstoff på reservekanne.

Godt sjømannskap 
Godt sjømannskap utvises når båt og  

utstyr er ivaretatt og når du som båtfører  

er skikket til å føre båten, viser hensyn og 

omtanke for de som er om bord, andre  

sjøfarende og de som oppholder seg ved 

sjøen. Her er en sjekkliste. Gjør deg kjent 

med din egen båt og motor (kraner for  

drivstoff og vanninntak, oljenivå, impeller,  

hovedstrømbrytere, sikringsboks). 

Sjekk
 › Alle lensepumper.

 › Alle skroggjennomføringer og   

at ventilene fungerer.

 › At slanger ikke er skadet eller morkne.

 › Gassrør og slanger.    

(gasslange er datomerket.)

 › Vannutskiller.

 › Sjøvannsfilteret på motor.   

(dersom du har det.)

 › Drivstoffilteret, lær å lufte dieselmotor.

 › Batteriene.

Sjøklart skip? 
Det betyr blant annet at det er ryddig  

om bord. Fjern løse gjenstander, spesielt 

alt som kan knuses − en kritisk situasjon 

blir ikke mindre kritisk med knust glass  

på dørken.

Noen praktiske båttips

2019
Totalmedlem
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Dato  

Været

KLART/TÅKE/REGNKl. Posisjon/Sted   

Loggen

Temp 

LUFT      VANN RETNING      STYRKE SUM N.M     DIST. N.M

Vind Logg

Notater
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Vind Logg

Notater
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Dato  
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KLART/TÅKE/REGNKl. Posisjon/Sted   
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Temp 

LUFT      VANN RETNING      STYRKE SUM N.M     DIST. N.M
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Dato  
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Dato  Pris  Kvantum  Beløp  LoggPosisjon/Sted   

Drivstoffregnskap

30

PR. LITER LITER
PR.

NAUTISK MIL

Timeteller    Forbruk Forbruk Notater

31

PR .TIME PR. NAUTISK MIL
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Dato  Pris  Kvantum  Beløp  LoggPosisjon/Sted   

Drivstoffregnskap

32

PR. LITER LITER
PR.

NAUTISK MIL

Timeteller    Forbruk Forbruk Notater

33

PR .TIME PR. NAUTISK MIL
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Data om båten

Båtens navn:
Registreringsnr.:
VHF-kallesignal:
Hjemmehavn:
Båttype:
Konstruktør:
Verft/båtprodusent:

Byggeår:
Byggested:

Lengde: m
Bredde: m
Dyptgående: m
Høyde over vannflaten: m
Deplasement (vekt): kg
Motor (fabrikat og type):
Motornr.:
Motorolje: Liter (type)
Propelldiameter/stigning: (type)
Drivstofftank: Liter
Vanntank: Liter
Septiktank: Liter

Andre data:

Gratis RS SafeTRX
til Totalmedlemmer

Den nye appen gjør det enkelt å melde 

fra om man havner i en nødsituasjon, 

samtidig som den inneholder nyttig info 

om havner, værmelding og nærmeste 

redningsskøyte. 

Last ned gratis på Google Play 
Store eller Apple App Store.



Av alle. For alle.
Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon som redder liv, berger 
verdier, og gjør sjøvett til allemannseie. Organisasjonen utfører ca. 80% av alle 
sjøredningsoppdrag som kanaliseres gjennom landets to hovedredningssentraler.
 

Redningsselskapet er deg og meg.
I 127 år har vi vært et spleiselag mellom givere, medlemmer 
og støttespillere. Når det står om sekunder er din hjelp 
avgjørende. Gi et bidrag til det livreddende arbeidet i dag, 
og les mer på www.rs.no

For båtfolket.
For fiskerne. 
For barn og unges 
sjøvettopplæring.

For alle. 
Fordi ingen skal drukne.


