
Regler för att undvika Corona-smitta vid  

sjösättningen den 16 maj 2020 i Rättviks Båtklubb  
 

Följande regler (anpassade till Folkhälsomyndighetens regler och föreskrifter) gäller för båtägare och 

medhjälpare vid årets sjösättning. Både de som hjälper till vid sjösättningen och många båtägare 

tillhör riskgrupperna, men styrelsen bedömer att vi på ett säkert sätt kan genomföra sjösättningen 

under förutsättning att följande regler följs av alla inblandade! 

 

OBS! Förutsättningen för att få delta vid den gemensamma sjösättningen är att man INTE 

känner av vare sig hosta, halsont, snuva, feber eller annars känner sig det minsta sjuk! 

 

1. Gert Rudolph hjälper kranföraren med dirigeringen av båtlyften.  

 

2. Lars Back ansvarar för kontroll av att personer inom sjösättningsområdet följer 

smittskyddsreglerna samt inte befinner sig under lyft båt.  

 

3. Avstånd minst två meter till annan person. Detta måste absolut följas (undantag 

förstås för personer i samma hushåll)  

 

4. Munskydd och handskar skall bäras av samtliga i området (egentillverkat munskydd 

av flera lager bomullustyg är bättre än inget). För eget extra skydd; bär glasögon. 

 

5. Uppläggningsområdet hålls avspärrat under sjösättningen 09.00-12.00. Endast de 

som ska sjösätta sin båt ska befinna sig inom uppläggningsområdet. 

 

6. Vid varje båtlyft får max två personer delta, dvs ägaren + en person. Så få personer 

som möjligt ska vistas i själva sjösättningsområdet. Det betyder att 

a.  endast de som är i tur att sjösätta ska befinna sig inom själva 

sjösättningsområdet; håll reda på din tur! Ca 5 min mellan lyften. 

b.  så snart respektive båt sjösatts skall båt och dess personal förflytta sig och 

båten från sjösättningsområdet. 

 

7. Betalning av kranlyften, 600 kr, görs i förväg via Swish nr: 0706876012 (Christer)    

Den som inte har eget Swishkonto får ordna det med någon som har. Det är vars och 

ens ansvar att betalning görs. Ingen kontroll av betalningen sker från Båtklubbens sida. 

Christer får namnlistan på sjösättningsplanen för avstämning.  

 

8. Inget fika i klubblokalen före, under eller efter sjösättningen.  

 

9. Vi har en toalett öppen, endast med möjlighet att tvätta händerna, inget annat. (Vi 

har inte möjlighet att städa och desinficera toaletter f.n.) 

 

10. Klubbhuset är stängt under sjösättningen. 

 

11. Betalning för traktortransporter inom hamnen, 150 kr, sker via Swish till 0705510610 

(Hilding Samuelsson) 

Styrelsen för 

Rättviks Båtklubb Piraten 


