
Fælles optagning af både 2018 

 

Så nærmer tiden sig for fælles optagning af både i Veddelev 2018. 

Datoer er som tidligere udmeldt. 

 

I modsætning til det tidligere udmeldte er det desværre ikke muligt at 
tage både over 8 Tons på alle dage. (se nedenstående. For nærværende 
er der desværre kun den. 14. okt. til både over 8 Tons) 

 

• 28. september. 
• 11. oktober. 
• 14. oktober. (Kun både over 8 Tons) 
• 19. oktober. 
• 26. oktober. 
• 3. november. 
 
Bookning af tider forgår ved at skrive til Claus Christiansen på 
claus@fam-chr.dk alternativt kan der ringes på 40452188. 

Ved bookning skal oplyses: 

Ønsket optagningsdag 

Navn på båden 

Vægt og længde på båden 

Særlige forhold. F.eks. hvis båden ikke skal opbevares på havnen eller at 
der også skal håndteres mast. 

Ejers navn og telefonnr. hvor man kan træffes på optagningsdagen.  

 

Priser for optagning vil være som følger: 

0-24 fod Max 3 Tons   -------    700 kr. 

25-29 fod  Max 6 Tons  -------   800 kr. 

30-38 fod  Max 8 Tons -------  1000 kr. 



39-45 fod  Max 12 Tons ------- 1500 kr. 

 

Masteløft ------- 500 kr. 

Tillæg for kørsel uden for havnen aftales med vognmanden. 

 

Beløbet afregnes direkte med vognmanden. 

 

Første løft forventes at være kl. 0700  

Sidste løft inden kl. 1600. 

 

 

VIGTIG --- VIGTIG --- VIGTIGT --- VIGTIG 

 

Hvis der IKKE er tilmeldt mindste 10 både til en optagningsdag, vil 
vognmanden beregne et ekstragebyr på de enkelte løft. 

 

Derfor tilmeld dig i god tid og regn ikke med at man blot kan møde op på 
dagen og komme med på listen.  

 

 

Tips, trick og gode råd ved Søsætning 

 

 

- UNDGÅ FORSINKELSER – det går mest ud over den næste bådeejer 
så vær helt klar, inden din optagning. Der skal monteres lange for- 
og agterfortøjninger. 
 

- Bådejeren skal stille med to mand, da det kræves af vognmanden. 
 

- Hvis du er relativt urutineret, bør du få hjælp af en af de ”garvede”. 
Der er mange, der gerne vil hjælpe.  
 



- Fotografer stroppernes placering, så du ved, hvor de skal sidde ved 
optagningen og isætning.  
 

- Afmærk stativets grundindstilling, så du ved hvordan det skal 
indstilles inden optagning. (Stativet skal være skruet helt ned inden 
optagning) 
  

- Både der IKKE står på havnen, vil typisk blive taget som den/de 
første både de pågældende søsætningsdage og som den sidste på 
optagningsdage.  
 

- Både der skal have håndteret master af vognmanden, vil normalt 
blive søsat senest på dagen 


