Fælles søsætning 2018 på følgende dage
Til de både der kan køres med 1/én bil er der afsat følgende dage:
•
•
•
•
•
•
•

Lørdag d. 7. april. Større både, men under 8 ton totalvægt
Fredag den 13. april. Større både, men under 8 ton totalvægt
Fredag d. 20. april. Større både, men under 8 ton totalvægt
Lørdag d. 21. april. Mindre både under 7 ton totalvægt
Torsdag d. 26. april. Mindre både under 7 ton totalvægt
Fredag d. 4. maj. Større både, men under 8 ton totalvægt
+ måske en reservedag

• Onsdag d. 18. april. kun store både med 2 biler

Tilmelding skal ske til vognmand Thurah på mail: post@thurah.dk eller telefon 70255207 mandag
til fredag kl. 08.00 til 16.00.
Ved tidsbestilling er det vigtigt, at du oplyser Thurah om bådens vægt og størrelse samt andre
vigtige oplysning som feks. kølbredde og lignende.
Da man ikke ønsker mange biler i havnen, er der begrænsede pladser de enkelte dage og der
tilmeldes efter ”først til mølle princippet.
Husk at bestille tid i god tid før søsætning og afsætte god tid af til opgaven.

På ovennævnte datoer kan andre vognmænd kun søsætte både efter forudgående aftale
med Vognmand Thurah
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Tips, trick og gode råd ved Søsætning

•

UNDGÅ FORSINKELSER – det går mest ud over den næste bådeejer J…., så vær helt
klar, inden din søsætning, så der er monteret lange for- og agterfortøjninger og fendere i
begge sider.

•

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 til efteråret.

•

Afmærk stativets grundindstilling, så du ved hvordan det skal indstilles inden optagning.
Det er en stor hjælp ved optagningen.

•

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

•

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

•

Både, der kræver blokvogn, som regel over 8 ton totalvægt vil ikke blive søsat på de normale
fællessøsætningsdage. Der henvises til den dato der vælges.

•

Afregning med vognmanden skal ske kontant. Ved ønske om separat afregning ved faktura,
vil der blive pålagt et ekspeditionsgebyr på kr. 175,00.
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Prismatrix for søsætning på planlagte dage
Kat.

Max vægt

Max længde

Pris i Dkr.

1

0 <- 2499

18 fod / 5,50 meter

750,00

2

2500 -> 3999

27 fod / 8,25 meter

850,00

3

4000 -> 7499

36 fod / 10,90 meter

950,00

4

7500 ->7999

40 fod / 12,20 meter

1300,00

5

8000 ->11000

45 fod / 13,75 meter

2800,00

6

Tillæg for masteløft

650,00

7

Tillæg for kørsel uden for havnen

650,00

•

Kat. 1 -> 4, kan som regel søsættes med 1/én bil.

•

Kat 5, skal der som regel bruges 2 biler

Afregning med vognmanden skal ske kontant. Ved ønske om separat afregning og eftersendt
faktura, vil der blive pålagt et ekspeditionsgebyr på kr. 175,00.
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