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Före tävlingen
o Anmäl rotens deltagande i god tid. Var noga med stavningen av namn.
o Gå igenom gällande tävlingsregler med roten.
o Vid träningen öva rutiner och manövrar vid kastbyar, gipar och svängar.
o Visa besättningen hur skotlinor ska fästas på knaparna (skot beläggs med nyckstek).
o Träna platsbyten ombord, så att dessa kan ske på ett säkert sätt.
o Kontrollera att båten är sjövärdig.
o Kontrollera att ni har tillång till föreskriven säkerhetsutrustning.
o Kontrollera hur radarreflektorn ska hissas och förbered så att detta lätt kan göras till sjöss.
o Kontrollera att nummerskylten är rätt, med rätt färg (gul eller vit botten) och kan monteras.
o Ordna gärna några extra kläder att medföra vattentätt förpackade ombord.
o Bestäm vem som representerar vid rotechefsmötet.
Förberedelser inför start
o Kontrollera hur ni kan kontakta land och säkerhetsfartyg vid problem/nöd.
o Förbered för hissande av radarreflektor.
o Montera AIS-antenn enligt anvisningar och ställ AIS-lådan så den har fritt mot himlen. Om
masten tas ner måste AIS-antennen monteras på annat sätt.
o Kontrollera att all säkerhetsutrustning finns i båten, lätt tillgänglig, och ge anvisning om
användning.
o Kontrollera att viktig utrustning finns i vattentäta behållare (nödpack) som är fästade i båten
med en lina så den inte förloras om båten kappsejsar.
o Kontrollera flytvästarna.
o Säkerhetsbesikta båten.
o Klädbesiktning.
o Hämta postsäcken på anvisad plats och vid anvisad tid.
o Gå igenom med besättningen hur målgångsrutinen är. Var finns olika bojar mm.
o Medverka vid minnesstunden vid Postroddsmonumentet.
Under rodden över havet
o Kontrollera att AIS-utrustningen har fritt mot himlen och att antennen är uppmonterad.
o Hissa radarreflektor vid dimma och nedsatt sikt.
o Kontrollera att kompassen fungerar väl och inte utsätts för störning från mobiltelefon, radio
eller metallföremål. Följ noga kompasskurs och ev GPS under färden över Ålands hav.
o Var alltid före faran. Ha kontroll på säkerhetsutrustningens tillgänglighet. Flytvästarna.
o Vid frisk vind, anpassa segel, placera roten och föremål så att båten inte kränger för mycket
eller seglar in vatten.
o Se upp för vindbyar, följ sjön.
o Se till att skoten och fallen löper fritt. Inga fasta skot vid hård vind.
Efter tävlingen
o Lämna postsäcken på anvisad plats.
o Lämna AIS-utrustningen.

