MANDAL SEILFORENING
BRYGGEDUGNAD
Hva skal gjøres på vår dugnaden

1.
2.

3.
4.
5.

Bryggesjef / stedfortreder foretar befaring, finner fram utstyr etc.
Send ut innkalling i henhold til terminliste (1 uke på forhånd – varsler på nytt et par dager før
dugnaden).
Opprop – skriv ned alle som ikke kom av de som skulle vært der og sende denne lista til
Anita og Geir. (Manglende frammøte på dugnad fører til dugnadsgebyr.)
Skrape skjell ”skrapene” står inne i brettbua – må finnes fram før dugnaden
a. På utriggere.
b. På brygga.
Sjekk alle uteriggere
a. For brudd i stålstrukturen
b. Løse planker
c. Løse fortøyningsringer
d. Utbedre eventuelle mangler.
e. Fjerne rustne sjakler, fortøyningsfjærer etc
Stram alle boltene til samtlige uteriggere (ta med verktøy)

6.
7. Kontroller at bryggefortøyningene er i orden
a. Kjetting og sjakler fra moring til feste på brygga
i. Fra stolpene ytterst til brygga
ii. Fra stolpene innerst til brygga
iii. Fra moringene til brygga.
8. Ute / Bryggevann
a. Skru på vannet - gjøres fra berederrommet mellom garderobene
b. Kontroller for lekkasjer
i. I utvendig WC (nøkkel er på kontoret fåes av Anita)
ii. På stolpe utenfor brettbua
iii. I koplingsskum ved brettbua
iv. I overgangen fra stranda til brygga
v. På brygga
vi. På stolpen og krana ute på brygga.
c. Heng opp vannslangen ved brettbua og på brygga.
i. Bytt slange om nødvendig
d. Kontroller kraner og slanger for lekkasje.
9. Reingjør brygga for sand og lignende.
10. Strøm
a. Sjekk at lyspæren er i orden
b. Sjekk at kontaktene er i orden.
11. Reparere / lag nytt etter eventuelle skader.
12. Sett opp ny plakat på porten (fåes av Anita)

MANDAL SEILFORENING
BRYGGEDUGNAD
Hva skal gjøres på Høst dugnaden

1.
2.

3.
4.
5.

Bryggesjef / stedfortreder foretar befaring, finner fram utstyr etc.
Send ut innkalling i henhold til terminliste (1 uke på forhånd – varsler på nytt et par dager før
dugnaden).
Opprop – skriv ned alle som ikke kom av de som skulle vært der og sende denne lista til
Anita og Geir. (Manglende frammøte på dugnad fører til dugnadsgebyr.)
Skrape skjell ”skrapene” står inne i brettbua – må finnes fram før dugnaden
a. På utriggere.
b. På brygga.
Sjekk alle uteriggere
a. For brudd i stålstrukturen
b. Løse planker
c. Løse fortøyningsringer
d. Utbedre eventuelle mangler.
e. Fjerne rustne sjakler, fortøyningsfjærer etc.
f. Fjern fortøyninger som kan bli hengene ned i vann i løpet av vinteren
Stram alle boltene til samtlige uteriggere (ta med verktøy)

6.
7. Kontroller at bryggefortøyningene er i orden
a. Kjetting og sjakler fra moring til feste på brygga
i. Fra stolpene ytterst til brygga
ii. Fra stolpene innerst til brygga
iii. Fra moringene til brygga.
8. Ute / Bryggevann
a. Steng vannet - gjøres fra berederrommet mellom garderobene
b. Fest stoppekranen med strips.
c. Tøm systemet for vann ved hjelp av trykkluft.
d. Kontroll punkter:
i. I utvendig WC (nøkkel er på kontoret fåes av Anita)
ii. På stolpe utenfor brettbua
iii. I koplingsskum ved brettbua
iv. I overgangen fra stranda til brygga
v. På brygga
vi. På stolpen og krana ute på brygga.
e. Vannslangen ved brettbua og på brygga.
i. Tøm slangen for vann
ii. Sjekk at det ikke er vann i stusser
iii. Heng slangene opp i brettbua på veggen under trappa.
9. Reingjør brygga for sand og lignende.
10. Strøm
a. Sjekk at lyspæren er i orden
11. Reparere / lag nytt etter eventuelle skader.
12. Ved behov - sett opp ny plakat på porten (fåes av Anita)

