Besiktningsinfo 2017-1
Förändringar i fordringarna i gruppen ”NÖDSIGNALER”
Rubriken ”NÖDSIGNALER blir MEDEL FÖR NÖDANMÄLAN” i och med att tyngdpunkten övergår till
elektronisk utrustning
De nya besiktningsreglerna för medel för nödanmälan baserar sig på Gränsbevakningens undersökningar
och baserar sig på ”HJÄLP-Båtfararens instruktioner för nödanmälan”. Instruktionshäftet publiceras på
Vene 17 Båt mässan.
I praktiken uppfyller tidigare fordrade utrustningar även i framtiden besiktningskraven, men nu kan man
även få båten besiktigad utan pyroteknisk utrustning. Nödanmälan innehåller tre grundelement, som är
basen för utrustningskraven BEGÄRA HJÄLP, KOMMUNIKATION samt LOKALISERING.
Kraven på medel för nödanmälan
Klass 1 alternativ A:
VHF-DSC fast monterad, EPIRB (obs radiolicens, batteriets datum), mobiltelefon, väderbeständigt skyddad,
med laddare, 1 LED-bloss med reservbatterier, 2 Orange rök
ELLER
Klass 1 alternativ B:
VHF fast monterad, DSC-funktion rekommenderas, 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda
raketer, 4 Röda bloss, eller 1 LED-bloss med reservbatterier och 2 Röda bloss, 2 Orange rök
Rekommenders ytterligare: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad, med laddare
Klass 2 alternativ A:
VHF-DSC fast monterad, mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare, 1 LED-bloss med
resevbatterier eller 4 Röda bloss
Rekommenderas ytterligare: EPIRB (obs radiolicens,batteriets datum), 4 Röda fallskärmsraketer,
signalpistol ersätter 2 Röda raketer, 2 Orange rök
ELLER
Klass 2 alternativ B:
VHF fast monterad, DSC-funktion rekommenderas, 4 Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda
raketer, 4 Röda bloss eller 1 LED-bloss med reservbatterier och 2 Röda bloss
Rekommenderas ytterligare: Mobiltelifon, väderbeständigt skyddad med laddare
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Klass 3 alternativ A:
Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare, VHF-DSC fast monterad, vid färder utomskärs (obs
radiolicens), 1 LED-bloss med reservbatterier eller 2 Röda bloss
Rekommenderas ytterligare: 2 Röda fallskärmsraketer, 2 Röda bloss
ELLER
Klass 3 alternativ B:
2st Röda fallskärmsraketer, 2st Röda bloss eller 1 LED-bloss med reservbatterier
ELLER
4st Röda bloss
ELLER
2st Röda bloss och 1 LED-bloss med reservbatterier
Rekommenderas ytterligare: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad och VHF
Klass 4:
Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare rekommenderas, 1st LED-bloss med reservbatterier
eller 2 Röda bloss i skärgården
I klasserna 1B, 2B och 3B bör giltighetstiden för den pyrotekniska utrustningen vid besiktningen vara inom
tillverkarens angivna giltighetstid.
BESIKTNINGSMANNENS HANDBOK 2017
SBF: Båtsportsäkerhetsfunktion har fäst sin uppmärksamhet på att besiktarna ofta använder föråldrade
handböcker. Därför har vi beslutat att dela ut år 2017 Handbok till alla SBF:s besiktare tillsammans med
beställt besiktningsmaterial. (De, som deltagit i årets kurser, har redan erhållit Handboken). I och med ett
större antal kan vi anlita ett tryckeri för Handboken och erhålla ett förmånligare styckepris, vi kan nu
leverera boken till ett pris av € 5:-/st.
Meddela vänligen i samband med er materialbeställning hur många svensk och finsk språkiga handböcker
ni önskar så att alla får den språkversion dom vill ha.
BÅTSPORTSÄKERHET-SBF FACEBOOK-GRUPP
Segling och Båtsport i Finlands båtsportsäkerhetsfunktion har öppnat ett nytt samtals- och infoforum för
besiktare. Här kan man diskutera om aktuella ärenden, som berör båtsportsäkerheten och båtarnas
besiktning. Kom med, vi finns under adressen: https://www.facebook.com/groups/veneilyturvallisuus/
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