B R U G E R H Å N D B O G E N

Intet krav om førebevis

Vi gør opmærksom på at vi ikke er kontraktligt bundet af de angivne oplysninger.
Der kan være forskelle, alt afhængig af bådmodel og sejlområde.

Kære kunde,
Allerførst vil vi takke dig for at have valgt en båd
fra NICOLS YACHTS, og vi håber at du vil få en
fornøjelig sejlads med godt vejr.
Som hjælp til forberedelserne for din sejlads har
vi udfærdiget denne håndbog, som vi håber
kan besvare dine spørgsmål inden sejladsen
begynder, og derved gøre din ferie endnu mere
vellykket.
Vi vil råde dig til at læse håndbogen inden
afrejsen.

Intet krav om førebevis
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LIVET OM BORD FRA A TIL Z
I det følgende finder du en ordliste i alfabetisk rækkefølge som gerne skulle gøre dine forberedelser og selve sejladsen lettere.

A, B, C…
AFFALD
➜ Tag jeres affaldsposer med fra borde. De kan afleveres i containere i havne eller ved sluserne.
Foruren ikke floder og kanaler, men beskyt naturen
AIRCONDITION
➜ Der vil være naturlig skygge fra de mange forskellige træer, som man kommer forbi under
sejladsen.
➜ Det er kun på N1350 at der er installeret air-condition.
BARBERMASKINE
➜ Din fredelige ferie i hjertet af naturen vil kunne tillade dig at genopdage nydelsen af skumbarbering, idet båden ikke er udstyret med stik til elektrisk barbermaskine (Undtagen VIP og
Estivale-serien og nogle få nyere Sedan typer, som er udstyret med landstik). Gør ellers som
kaptajnerne – lad skægget gro…
BOVPROPEL
➜ Nogle af vores både (F.eks. Nicols 1350 VIP, Sixto, Octo….) er udstyret med en bovpropel – en
propel placeret på tværs af båden, som gør det nemmere at manøvre sidelæns.
➜ Vær forsigtig, udstyret må ikke bruges mere end 10 sekunder ad gangen. Brug den ikke
gennem en bro, men kun til hjælp for tillægning.
BRANDVÆSEN
➜ I tilfælde af brand ring til 112 (nummeret er internationalt og det samme i både Frankrig,
Tyskland og Portugal).
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A, B, C…
BROER
➜ Nogle broer er meget lave: Vær opmærksom på at besætningsmedlemmer, cykler, parasoller
m.m. ikke bliver ramt.
➜ Vær meget opmærksom på signalerne.
BØRN
➜ Dæksdrenge og – piger er velkomne ombord. De vil være sikre ombord, idet bådene er
udstyret med ”prædikestol” (fastgjort stålgelænder) for og agter, ligesom søgelænder og
håndlister.
➜ NB! Det er forbudt for børn og unge under 16 år at føre båden.
➜ Hvis man lader en mindreårig føre båden, skal det være under opsyn – og ansvaret
er dit.
➜ Der kan ske ulykker…
CYKLER
➜ Og nu til noget motion!
➜ Du vil blive glad for at have cykler ombord til brug ved indkøb eller små udflugter. Vær omhyggelig med at de ikke bliver stjålet (man får udleveret en lås ved afsejlingsbasen), og at de altid
er forsvarligt bundet fast til bådens søgelænder.
➜ Hvis en cykel tabes eller stjæles, vil man for hver cykel blive beregnet en gebyr (spørg venligst
om betingelserne ved afsejlingsbasen).
➜ Bemærk at cykelhjelm er påbudt.
Det er obligatorisk at bære en gul sikkerhedsvest
om aftenen udenfor byområder.

D, E, F…
FISKERI
➜ Vis hensyn og nedsæt farten - undgå at lave hækbølger, når du passerer en fisker. Med lidt
høflighed fra begge sider undgår man nemt uenigheder.
FISKEKORT
➜ Det er tilladt at fiske i floder og kanaler under forudsætning af at man har et midlertidigt eller
årsfiskekort. Kortet kan købes i fiskeudstyrsforretninger eller hos nogle tobaksforretninger.
➜ Medbring selv fiskestang og udstyr. Vi ønsker dig al held og lykke med fiskeriet: skaller,
karper, aborrer og gedder venter under overfladen.
FODTØJ
➜ Medbring bekvemme, skridsikre sko (sportssko) så man kan bevæge sig sikkert rundt – og
undgå selvfølgelig høje hæle, metalsnuder og alle andre typer af sko med lædersåler.
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FØRSTEHJÆLP
➜ Ved afsejlingen bliver man forsynet med en nødhjælpskasse som indeholder plastre,
compress m.m. men ingen medicin.
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FRITID OMBORD
➜ Medbring nogle bøger, krydsord, et spil kort og brætspil til underholdning om aftenen.
➜ Husk en kikkert for at se efter alle slags dyr: kikkerten vil også være nyttig, når man nærmer
sig en sluse og vil se signalerne.
➜ Husk kameraet, da landskabet, landsbyerne og dyr man sejler forbi i den grad fortjener en
plads i dit fotoalbum.
➜ Nogle af bådene er udstyret med TV og DVD (N1350VIP og Estival Range), CD-spiller.

➜ Hvis man har brugt nødhjælpskassen, skal man meddele det til til basepersonalet inden
afrejse.

G, H, I…
GASTRONOMI
➜ For dig som gerne vil nyde det franske køkken er der masser af tid og mulighed for at nyde
de lokale retter.
GRILL – BARBEQUE
➜ Når du skal stege dit kød eller fisk, husk på at tage dine forholdsregler og tag hensyn til de
lokal regler og brandfaren. Tænd aldrig grillen ombord på båden!
➜ På vores både som sejler i Portugal er der installeret en gasgrill.
HASTIGHED
➜ Den tilladte maximumshastighed på kanalerne er 6 til 8 knob, og på floderne 10 knob.
Overhold dette!
HUSDYR
➜ Husdyr er velkomne om bord sammen med deres udstyr: madskål, tæppe etc... hold øje for
deres sikkerhed og vær sikker på at de ikke forårsager nogen skade i båden og ved passagen
gennem sluser.
HÅRTØRRER
➜ Vores både er ikke udstyret med 220 Volt til hårtørrer (Undtagen bådtyperne VIP og Estivale
serien, og nogle få nyere Sedan typer, som er udstyret med landstik); så indstil dig på almindelig tørring af håret i den lette vind og solen.
INVENTAR
➜ En liste med alt det udvendige udstyr ombord såvel som det indvendige (køkkenudstyr, service, sengetøj, sikkerhed m.m.) kan ses andet sted i denne håndbog.
➜ Tøv ikke med at spørge efter det, hvis noget mangler.
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J, K, L…
KANALKORT OG GUIDER
➜ Ønsker du at studere og forberede jeres sejltur inden afrejse kan du bestille et kanalkort/
guide for området. På kortet kan man se sluser, liggepladser, turist-attraktioner, vandpåfyldningssteder m.m.
KUFFERTER
➜ Det er bedre at pakke i bløde tasker end kufferter, da disse fylder meget; alternativt kan man
pakke ud og efterlade kufferterne i bilen.

M, N, O…
NATURISME
➜ Hvis du føler behov for at være helt fri og nærmere naturen er det ingen hindring. Pas blot på
ikke at chokere lokalbefolkningen.
NØDVENDIGE PAPIRER
➜ Vær sikker på inden afrejsen hjemmefra at du har medbragt: pas eller andet identitetsbevis,
kørekort og alle dine bilpapirer, samt en kopi af den personlige forsikring.
➜ Personer bosiddende i EU lande - herunder Danmark - skal fremvise gult sygesikringsbevis
ved lægebehandling samt køb af medicin og receptudskrivning. Herefter kan beløbet helt eller
delvist refunderes efter hjemkomst.
➜ For personer fra lande udenfor EU skal man betale det fulde beløb uden mulighed for refundering. Det anbefales at tegne en privat sygeforsikring gældende for ferieperioden.
OMFORMER
➜ På flere af NICOLS baser kan man leje en omformer. Tøv ikke med at henvende dig til afsejlingsbasen for leje og betingelserne derfor.

P, Q, R…
POOL
➜ Exclusivt hos NICOLS! Tilføj det ultimative touch til din flodbådsferie hos os: en opvarmet
“anhænger-pool” som kan omdannes til en terrasse. Den kan kobles til alle NICOLS Range
(undtagen Riviera modellen); et sejlerbevis eller Kanalbevis for Europas indre vandveje er dog
påkrævet, hvis man lejer en båd længere end 13 m plus poolen. Tøv ikke med at forhøre om
betingelserne for rengøring og vedligeholdelse af vandkvaliteten.
PROVIANT
➜ Det tilrådes at medbringe madvarer til den første dag – derefter kan du drage fordel af opholdene undervejs i landsbyerne på ruten og købe friske forsyninger. Nogle slusepassere sælger
også lokale produkter (honning, vin...) eller frugt, grøntsager, æg...
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RENGØRINGSUDSTYR
➜ Der er noget rengøringsudstyr ombord, bestående af det mest nødvendige (tændstikker,
skraldeposer, opvaskemiddel...)

S, T, U...
SENGETØJ OG HÅNDKLÆDER
➜ Medbring selv viskestykker og håndklæder; undtagen til N1350VIP.
➜ Kan man ikke selv medbringe håndklæder kan de fleste baser tilbyde en håndklædepakke (1
badehåndklæde, 1 alm. håndklæde + vaskeklud). Kontakt os venligst herom.
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PÅKLÆDNING
➜ Medbring praktisk, behageligt og letvaskligt tøj. Husk dog en god sweater og regntøj i tilfælde
af køligt vejr eller regn, og selvfølgelig tøj til solbadning undervejs.

SOVEPOSER
➜ Vores både er udstyret med dyner (eller dynetæpper), men de meget kuldskære kan evt.
medbringe deres egen sovepose.
SVØMNING
➜ Undervejs kommer man forbi gode og indbydende steder hvor man kan svømme. Tøv ikke
med at tage et forfriskende bad! Pas på strømmen. Den er ofte stærkere, end det ser ud til!
➜ Kontroller at bådens motor er slået fra og tag nøglen ud for at undgå et uheld med
skruen.
➜ Alle vores både er udstyret med en badestige. Den kan benyttes efter en svømmetur, men
er også en del af sikkerhedsudstyret og gør det nemmere at komme ombord igen efter en
ufrivillig tur i vandet.
➜ Nogle bådetyper har også en bruser på dækket: Det gælder alle både i Portugal og Tyskland
samt i Frankrig kun på 1350VIP-modellen og Estivale serien.
TEKNISKE PROBLEMER OG UHELD
➜ På trods af alle sikkerhedsforanstaltninger ombord kan der ske uheld: kontakt straks basen
derom.
➜ Lav ikke selv nogle reparationer uden at rådføre dig med basen.
➜ Udfyld skadesanmeldelsen,som er udleveret ved afsejlingen fra basen.
➜ Noter navn og adresse på skipperen på den anden båd, udlejningsbureauet og også vidner
til uheldet.
➜ Vent indtil basens repræsentant ankommer før du underskriver en ulykkesrapport.
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TYVERI
➜ Når du forlader båden: husk at låse båden af og sikre cyklerne.
➜ Efterlad ikke ejendele liggende frit fremme når I forlader båden.
➜ Vi råder dig til at kontakte eget forsikringsselskab, da dine personlige effekter ikke er inkluderet i bådens forsikring.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

1 uge før afsejlingen vil du blive kontaktet af Sun-way, hvis der skulle være ændringer i sejlruten
og afsejlingsbasen i tilfælde af at I sejler one-way.
Hvis I ikke kan komme til basen indenfor åbningstiden (forskellig afhængig af hvilken base), giv
venligst besked, således at der kan gøres forberedelser dertil.
FORMALIA
Du har drømt om denne sejlads i lang tid. Hav blot lidt tålmodighed og du skal snart gå ombord.
Vi vil blot bede dig om at gennemgå nogle få formaliteter, som er vigtige for din afsejling og en
succesfuld ferie.

Ved ankomsten til basen

VED ANKOMSTEN TIL BASEN

➜ Husk at medbringe din voucher – og fremvis den i receptionen på basen.
➜ Man kan betale depositum med cash, check eller visa. På nogle baser er det nødvendigt med
2 checks, én til forsikringsdepositum og 1 til rengørings/dieseldepositum (se betingelserne
og priser i vores brochure).
➜ Nu betales også for de ting, som du har lejet: cykler, garage eller parkeringsplads, hund,
transfer af egen bil, kanalkort/guider (hvis du ikke har bestilt og betalt det tidligere) sengetøj
og håndklæder: På de fleste baser kan man leje håndklædepakke...
➜ Hvis du venter post eller vigtig besked mens du er undervejs, bedes du give besked til basen.
Efterlad dit mobilnummer før afsejlingen, således at det er muligt at kontakte dig.
➜ Nu skal bagagen blot bæres ombord og din bil parkeres. På alle baserne kan man vælge enten
en gratis parkeringsplads eller aflåst parkering mod betaling. Basen/firmaet er på ingen måde
ansvarlig i tilfælde af skade på din bil mens den holder parkeret.
➜ Kontroller at alt udstyret ombord svarer til den inventarliste, som du har modtaget. Anmeld
straks, hvis der er mangler eller fejl.
➜ Din båd vil være klar fra kl. 16.00. Gå venligst ikke ombord før den er helt klargjort, eller
der er givet tilladelse dertil. Benyt tiden til lidt indkøb til den første dag. Så er alt klar og din
sejlads kan begynde!!!!!

FORLAD IKKE AFSEJLINGSBASEN FØR DU HAR:
Fået instruktion i båden af basens personale
● Modtaget ”Boarding Card” fra baseledelsen.

●
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HÅNDTERING OM BORD
For at jeres sejlads bliver så vellykket og komfortabel som muligt, er her nogle enkle råd om
hvordan man håndterer båden og dens udstyr.
Bemærk venligst at bådens udstyr kan være forskelligt afhængigt af båden og sejlområdet.
Husk at før afsejlingen vil basens personale være til rådighed for alle de informationer du kunne
have brug for.

AIRCONDITION
Kun N1350 VIP er udstyret med aircondition.
➜ 1. tænd for generatoren: startkontakten er i nærheden af kontrolpanelet.
➜ 2. start motoren og sæt startkontakten 220 Volt i position 0.
➜ 3. sæt den tilbage fra position 0 til position generator.
➜ 4. tænd for aircondition i begge kahytter (den ene efter den anden); brug kontakten i hvert
rum dertil

KOMFUR
➜ Tænd for ringen: vælg det rette blus. Sæt en tændstik til og drej den rigtige knap til maximum. Hold knappen inde i 10 til 15 sekunder for at opvarme sikkerhedsafbryderen.
➜ Tænd for ovnen: benyt knappen til venstre som er angivet med ovnsymbol. En tændt tændstik holdes til hullet foran på ovnen. Drej knappen til maximum. Hold knappen inde i 10 til
15 sekunder for at opvarme sikkerhedsafbryderen. Før man lukker ovnlågen, skal man lige
kontrollere at brænderne er tændte. Før man benytter ovnen lad den varme op i 15 minutter.
➜ N1350 VIP har også en mikroovn.
BRANDSLUKKER
➜ Båden er udstyret med mindst 2 eller 3 brandslukkere (afhængigt af modellen). Basens tekniker vil vise dig deres placering ombord.

KØLESKAB
➜ De fleste både er udstyret med et gaskøleskab.
➜ Undgå at holde køleskabsdøren åben for længe og for tit – og fyld ikke for meget i.
➜ Hvis der ikke er en brændende flamme:
Drej tændknappen på gasflaske på ”flamme”- position.
Tryk på tændknappen flere gange, mens man holder gasindtagsknappen nede. Kontroller at
flammen er tændt ved at se gennem vinduet i bunden til venstre af køleskabet.
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➜ Juster temperaturen til den ønskede.
Nogle få bådtyper er udstyret med elektrisk køleskab
➜ Under sejladsen sættes kontakte i position 1 (batterierne)
➜ Når du ligger til kaj sæt landstrøm til og sæt kontakten i position 2 (landstrøm)

Håndtering om bord

➜ Når flammen er tændt fortsæt med at holde gasindtagsknappen nede 10-15 sekunder for at
opvarme sikkerhedsafbryderen.

DIESEL
Vores både har dieselmotorer, som er mere sikre end benzinmotorer.
➜ Vores både har tilstrækkeligt brændstof til en uges sejlads. Alligevel er dieseltankningsmuligheder angivet på kanalkortene. Du får udleveret en nøgle til dieseltanken.
➜ Alle vores både er udstyret med en måler, som bliver aflæst ved din afsejling og igen ved
aflevering af båden.
Antallet af motortimer vil blive brugt til beregning af forbruget.
Alligevel, tag alle nødvendige forholdsregler ved håndtering af diesel;
➜ Ryg ikke, mens du tanker
➜ Opbevar ikke noget brandbart materiale i nærheden af tanken
GAS
Gas er ikke farlig, hvis man tager nogle enkle forholdsregler.
Vores både er udstyret med 2 gasflasker á 13 kilo (undtagen N800) ”butane” eller ”propane”.
En flaske rækker, alt afhængig af sæson og behov for opvarmning, mellem 1 og 3 uger.
Disse 2 flasker er allerede sat til.
Hvis du løber tør for gas:
➜ Nogle både er udstyret med en samling som forbinder de 2 flasker gas. Når den ene flaske er
tom, drejes knappen over til den anden flaske (normalt vil dette ske af sig selv).
Hvis begge flasker er tomme:
Ring til basen. Køb ikke nye gasflasker uden at spørge basen først.
➜ Hvis teknikeren i telefonen siger du kan bytte flaske, skal man gøre følgende:
➜ Afbryd for gassen, skru toppen forsigtigt af (pas på: det er ikke et venstregevind) og skru den
på den nye flaske, som nu åbnes. Tjek for utætheder.
➜ Hvis du kan lugte gas, stop for motoren, luk for gastilførslen og kontakt basen. Tænd ikke
tændstikker og ryg ikke!!
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OPVARMNING (Se tegninger)
Alle vores både er udstyret med varmtluftopvarmning, gasvarmet opvarmning. Varmesystemet
er enkelt at bruge:
eller opvarmningsindstilling og hastighed ( / eller / ). Indstil
➜ Vælg ventilation
termostaten ved at sætte kontakten på den ønskede temperatur. En grøn lampe lyser, når
varmen er tændt.

➜ Hvis den røde advarselslampe lyser konstant, tjek gasflaskerne, da det kan være at flasken
ikke er fuld nok. Kontakt basen for instruktion.
➜ Hvis den røde lampe blinker, er bådens batterier ikke opladet nok til at starte opvarmningen. Start motoren for at oplade batterierne.
➜ I begge tilfælde genindstilles og proceduren gentages.
Efterlad aldrig båden med varmen tændt.
Vær sikker på at luften cirkulerer godt i de opvarmede kahytter.
Der bruges meget gas til opvarmning.

LYS
Båden er udstyret med tilstrækkelige lyskilder med kontakter.
➜ Hvis en af lamperne ikke virker eller en af de andre elektriske ting ikke er funktionsdygtige
(vandpumpen, bruseafløbspumpen, etc.) kontrolleres om hovedbatterinøglerne (store røde
nøgler), som er i agterkahytten (Riviera eller Grand Confort Range) eller på udeområdet
under terrassen (Estivale and Sedan Range) er i rette position.

BRUSER
Alle både er udstyret med brusearrangement med både varmt og koldt vand. Vandet tømmes
automatisk ud af en elektrisk pumpe (se § vand/varmt vand).
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Hvis den elektriske pumpe ikke virker:
kontakt basen og en tekniker vil komme til assistance.

TOILETTER
Toiletter side 15: De fleste af vores både er udstyret
med "marinetoiletter".
Brugsanvisning: (Se tegning)
➜ 1. Åbn ventil A ved at stille den længst til venstre,
dermed pumpes kanalvand ind for at skylle ud.
Træk op og ned i håndtag B for at rense og skylle
ud samtidig.
➜ 2. Sæt ventil A længst til højre, mens man
fortsætter med at pumpe for at rense og tømme
skålen helt for vand.

B
1
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Hvis vandet ikke tømmes ud!
Kontroller at afløbsfilteret, som er placeret i hjørnet af bruserbassinet, ikke er stoppet; rens det
hvis der er nødvendigt.

2

A

Nogle få bådtyper er udstyret med elektriske toiletter.
I begge tilfælde bedes man bruge tyndt toiletpapir og ikke smide bomuld,
bind eller andet materiale i toilettet, som kan stoppe det til. Alle reparationer,
som udføres af vores teknikere og som er sket som følge af misbrug vil blive
belastet lejer ved afslutningen af sejladsen.

VAND
Din båd har en vandtank på mellem 200 og 1400 liter afhængig af modellen. Vi vil råde dig
til at fylde vandtanken op hver dag. Der er under sejladsen rig lejlighed (ved sluserne, havne
ankerpladser, campingpladser ved flodbredden) for at tanke. Tjek i kanal-kortet for at finde
disse. Nogle steder skal man dog betale for vandet. Båden er udstyret med en vandslange og
en nøgle til at åbne vandtanken.
➜ Når man fylder vand på skal man være meget opmærksom at vandtanken er nærmest den
forreste del af båden og markeret med ”EAU” eller ”WATER”.
Pas på ikke at fylde vand i dieseltanken ved en fejltagelse.
➜ Der er drikkevand i vandhanerne som virker med hjælp af batterierne. Husk at slukke for
pumpen, når du er færdig med at bruge vand – kontakten findes på bådens in-strumentpanel.
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Hvis vandet ikke kommer ud af hanen:
➜ Kontroller at du ikke er løbet tør for vand. Hvis tanken er tom fyld den op. Det kan være
nødvendigt af ”spæde” rørene: åbn for alle vandhaner og tænd for pumpen. Luk for hanerne
når vandet løber igen.
Hvis der stadig ikke kommer vand ud af hanerne:
➜ Kontakt basen og en tekniker vil komme.
Varmt vand:
Der er varmt vand på alle vores både og det opvarmes af motoren; varmtvandsbeholdningen er
mellem 20 og 100 liter. Motoren skal køre i 15-60 minutter for at producere det varme vand.

Hermed nogle råd angående den tekniske håndtering ombord. Følg den omhyggeligt og tøv ikke
med at spørge basens teknikere om yderligere oplysninger ved introduktionen og under den
første tur gennem slusen.
OPSTART / SLUK FOR MOTOREN
Følg nøje den instruktion som blev givet ved instruktion på startdagen af vores tekniker.
Meget vigtigt: hver gang du skal starte, vær sikker på at motorens kølevand
kommer ud af udstødningen. Hvis kølevandet ikke kommer ud,
sluk straks og ring til basen.

"Teknisk" ombord

“TEKNISK” HÅNDTERING OMBORD

HØRBAR ALARM
Alle vores både er udstyret med en hørbar motorbeskyttelsesalarm. Den går automatisk i gang
når motoren bliver overophedet på grund af manglende afkøling, og hvis olietrykket ikke er
tilstrækkeligt (manglende motorolie).
Stop motoren øjeblikkelig og kontakt basen.
SKRUEN
Skruen kan være årsag til motorstop. Hvis motoren stopper, båden vibrerer unormalt eller kun
sejler langsomt frem kan skruen være viklet ind i noget (plastpose, beplantning, reb….).
➜ Hvis det sker, prøv ikke selv at gøre noget, men kontakt basen

MOTORSTOP
Praktisk anvisning:
➜ Der kommer ikke vand ud af udstødningen: kontakt basen.
➜ Alarmen går i gang og olielampen lyser: stop motoren og kontakt basen.
Ved ethvert problem:
➜ Prøv aldrig selv at reparere noget. Man kan nemt gøre tingene værre og så være nødt til at
betale derfor. Læg til ved bredden. Kontakt basen straks, forklar problemet og årsagen dertil,
og hvad det har resulteret i.
➜ Oplys bådens navn og jeres nøjagtige position (angivet ved kilometerstene). Hvis der skal
skaffes en reservedel, vil basens tekniker komme til stedet så hurtigt og effektivt som muligt.
➜ Udenfor basens åbningstider indtales besked på telefonsvareren i kortest mulige vendinger.
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RÅD OM NAVIGATION
GENERELT:
I denne håndbog vil du finde de fleste symboler og skilte, som du ser under din sejlads. Lær dem
udenad: følg og respekter skiltene, og de er med til at fremme både din og andres sikkerhed.
➜ Højeste hastighed på kanaler er 6 – 8 km/time og på floderne 10 km/time.
➜ Det er en fornøjelse at sejle stille og fredeligt ad kanaler og floder og give sig tid til at nyde
omgivelserne. Mange har glemt denne glæde...
➜ Det er forbudt at sejle efter solnedgang.
➜ Når man er alene kan man sejle på midten af kanaler og floder, men hvis du møder andre
både, skal man holde til højre, men undgå rødder som er under vandet og som kan stikke
ud fra bredden.
➜ Erhvervsfartøjer har altid fortrinsret frem for dig. Prøv ikke at overhale dem (undtagen
hvis et besætningsmedlem giver tegn dertil) især når du nærmer dig en sluse: du er på ferie,
men de er på arbejde.
TILLÆGNING – OPANKRING
➜ Man må lægge til og ankre op hvor man vil langs trækstierne, undtagen hvor der er skilte
med forbud. Undgå at genere de gående eller cyklisterne på stierne. Man kan komme slemt
til skade.

NEJ
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TILLÆGNING LANGS MED BREDDEN
På langs parallelt med kajen eller bredden:
➜ Manøvrer altid ved lav hastighed, da båden er langsom til at reagere og bakgearet er din
eneste bremse.
➜ Fortøj altid stævnen først: 1 besætningsmedlem står i stævnen af båden med bådshagen og
sikrer sig at der ikke er nogen skjult forhindring under vandet, som umuliggør din tillægning.
Man må ikke bruge ben eller fod til at bremse båden, da det kan være en stor risikofaktor.
➜ Når stævnen har kontakt med bredden, hopper besætningsmedlemmet i land med fortøjningslinen, han gør fast og tager også agterfortøjningen, som er kastet i land til ham.
➜ På floder lægges der altid til imod strømmen.
➜ På kanaler lægges der til på den bred, hvor trækstien er.

Strømretningen

Tillægning med agterenden
til kajen

Tillægning med agterenden
til kajen og med vind og
strøm

1
Vindretning

2

2

1
Strømretningen

3

3

Med agterenden til
kajen:
➜ Sejl forlæns ind så tæt
som muligt på det sted
du ønsker at fortøje,
drej rundt idet du tager
hensyn til vind og strøm
og afslut tillægningen i
bakgear.
➜ Tag dig i agt for at
vanddybden er tilstrækkelig ved kajen og
undgå enhver skjult fare
(trærødder, sten…..)
som kan skade skroget
eller skruen.

19

Navigation

Fralægning:
Løsn agterfortøjningen og skub agterenden ud på dybt vand for at beskytte skruen, lad så fortøjningen gå foran og du sejler ud. Rul fortøjningslinerne sammen og husk fortøjningspløkkene.
Hvordan du vender:
➜ Placer dig midt i kanalen; kontroller at der ikke kommer andre både hverken for- eller bagfra.
Drej rattet helt til højre eller venstre; sejl lidt fremad og baglæns indtil båden er drejet helt
rundt.
➜ Du kan nu fortsætte din sejlads.
I tilfælde af vind:
➜ læg til på vindsiden
➜ om natten: læg stævnen op imod vinden
➜ stram ikke fortøjningslinerne

FORTØJNINGSLINERNE
➜ Ombord vil der være 4 fortøjningsliner på hver ca. 25 meter; rul dem op i en cirkulær bunke
(dette kaldes en kvejl), så de er klar til brug. Vær sikker på at de ikke kommer i skruen – lad
dem aldrig flyde efter båden.
NYTTIGE KNOB
Sno dem aldrig omkring
dit håndled.
Bind aldrig linerne fast,
når du er i sluserne
(de kan nemt springe)
og forsøg aldrig at trække
en båd fri, som er gået
på grund.
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Pælestik

Dobbelthalvstik

Sno rundt og 2 halve stik

8-talsknob til en klampe

Navigation

ANKER
➜ Alle vores både er af sikkerhedshensyn udstyret med et anker. Det må ikke bruges til fortøjning og må kun anvendes i nødsituationer.
➜ På floder, i tilfælde af en fejlmanøvre i nærheden af en dæmning eller ved motorstop, kastes
ankeret overbord ved at lade ankerlinen (kæde + tov + anker) gå.
➜ Kast aldrig ankeret i kanalerne.
MANØVRERING
Glem alt om dine reflekser fra bilkørsel:
Bremse
Gearskifte
Spejle
Vindfaktor
Strømfaktor

Bil
ja
ja
ja
svag
ingen

Båd
nej
nej
nej
meget vigtig
meget vigtig

➜ Brug vind og strøm til at gøre manøvreringen nemmere.
➜ Manøvrer altid roligt og uden panik.
➜ Brug det fremadgående gear til at få fart i båden og bakgear til at bremse.
➜ Vis tålmodighed og venlighed!
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SLUSER
GENERELT
Det er en enkel og behagelig manøvre at sejle gennem sluserne, når man efterlever alle de
grundlæggende råd som gives.
Det er at udvise venlighed at hilse på slusemesteren ved ankomsten med et ”Bonjour” og sige
farvel igen med et ”Au Revoir” ved udsejlingen. Husk på at passagen gennem sluserne sker
med hjælp fra slusemesteren, som til gengæld vil sætte pris på din hjælp med at åbne og lukke
sluseportene.
Husk: gennem sluserne har erhvervsfartøjer fortrinsret frem for lystfartøjer.
Respekter slusepasserens åbningstider og arbejdsdage. Tjek i kanalkortet eller spørg basen om
disse.
På visse tidspunkter af året (tørkeperioder) samler slusepasseren ofte flere både sammen før
slusningen. Vær tålmodig og ha´ forståelse derfor!
Slusningen er inkluderet i bådlejen. En drikkeskilling eller taknemmelighed vil under alle omstændigheder blive påskønnet af slusemesteren. Vær opmærksom på at det IKKE er slusemesterens opgave at fortøje din båd!!
Ved de sluser, som har telefon, vil slusemesteren give besked til den næste sluse om din
ankomst. Giv ham besked, hvis du har planlagt at stoppe op mellem de 2 sluser, så den næste
slusemesteren ikke skal forberede slusen forgæves for dig.
Før du når til en sluse – ca. 150 – 200 meter – ligegyldigt om du skal op eller ned, skal du sætte
farten ned og tilkendegive din ankomst ved at blæse i hornet 1-2 gange.
Hvis sluseporten er åben ved din ankomst, kan du sejle direkte ind og fortøje.
Hvis der er en båd i slusen ved din ankomst afvent hans udsejling før du selv sejler ind. Læg dig
ca. 100 meter fra slusen for ikke at spærre for sluseportene og for at give den båd, som sejler
ud, plads til at manøvrere sikkert og undgå at danne kølvand.
I alle tilfælde:
➜ manøvrér langsomt.
➜ vær forsigtig når du klatrer op og ned af stigerne, da de ofte er glatte.
➜ spring aldrig fra slusekanten ned på bådens tag.
➜ når du først er kommet gennem en sluse, kvejles fortøjningslinen op på båden.
Afhængig af de forskellige regioner kan sluserne være manuelt, elektrisk eller automatisk
betjent, men princippet er og bliver det samme.
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MANUELLE SLUSER
➜ Kontroller at vandstanden er tilbage til normal på din side af slusen og når den er det åbnes
portene; hvis ikke skal slusekammeret skulle fyldes eller tømmes ved at bruge sluseskottene. Før man begynder at håndtere sluseportene skal man sikre sig at sluseskottene er helt
lukkede.
➜ Når sluseportene er åbne sejler man langsomt ind og fortøjer for og agter.
➜ Åbn sluseskottene, når båden er godt sikret. Åbn først sluseportene, når vandstanden er nået
normalhøjde ellers vil det belaste mekanismen unødigt.
➜ Efter at man har forladt slusen, lukkes portene og sluseskottene.
MEKANISKE SLUSER
Disse sluser bliver altid betjent af en slusemester.
AUTOMATISKE SLUSER
Her er der ingen slusemester.
Det er elektriske sluser, og de virker på flere forskellige måder:
➜ En automatisk detektor som er placeret på bredden: passér detektoren meget langsomt, så
den kan registrere din båd, fordi disse systemer er designet til at genkende passagen af
større både (fig. 1).
➜ En radarsensor placeret på bredden ca. 2. meter over grunden (fig. 2).
➜ En stang hængt i et kabel over kanalen (fig. 3).
➜ En fjernbetjening som udleveres fra basen: aktiveres ca. 300 m fra slusen. Følg in-struktionen
som ses på skærmen (fig. 4).

1

2

3

4

Sejl forsigtigt ind i slusen når signalet er grønt (og det røde lys er slukket). Lyset skifter til rødt
når den første båd sejler ind. Hvis der er flere både, som sejler ind samtidig i slusen, kan de
andre godt fortsætte.
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Når alle både er fortøjet holdes den blå kugle
oppe. Portene lukkes automatisk og slusningen
starter. Hold godt fri fra sluseportene for at
undgå skader på båden.
➜ Er du i en nedadgående sluse, kan agterIkke tilgængelig - slusen forbeLukket
redes til din adgang
enden af båden sidde fast.
➜ I opgående sluse, kan stævnen komme til at sidde fast i portmekanismen.

Åben

Ved afslutningen af slusningen åbner portene. Sejl langsomt ud af slusen så du kan blive
registreret ved udsejlingssystemet. Hvis der er flere både sejles ud i en gruppe for at undgå at
sluseportene automatisk lukkes.
➜ I nødstilfælde kan man trække i et rødt håndtag for at standse processen.
➜ I tilfælde af motorstop benyttes den interne telefon, som er placeret på slusens platform for
at tilkalde hjælp.
I visse områder (Alsace, Doubs…) er sluserne organiseret i serier, hvilket betyder at passagen
af en sluse forbereder den næste sluse. Er man først kommet ind i en kæde af sluser skal man
fortsætte til afslutningen eller give besked over den interne telefon, at du har til hensigt at stoppe.
Du skal også give besked, når du starter ud igen.
Begyndelsen og slutningen af en slusekæde er
vist ved nedenstående symbol.
VIGTIGE PUNKTER AT HUSKE FOR EN SIKKER SLUSPROCEDURE
Opadgående sluser:
Man ankommer til den modstrøms sluseport (det laveste niveau) for at stige op med vandet til
det øverste niveau.
➜ 1. Båden sejles langsomt ind i slusen, 1 eller 2 af besætningsmedlemmerne er stået af enten
på bredden eller ad stigen i slusen (pas på, den kan være glat).
➜ 2. Når du er inde i slusekammeret fortøjes båden først foran og så agter ved at kaste fortøjningslinerne op til besætningsmedlemmerne på land. Linen lægges rundt om pullerten
uden at binde knuder og enden kastes tilbage ombord.
➜ 3. Den modstrøms port lukkes af slusemesteren med hjælp fra et besætningsmedlem på land.
➜ 4. De medstrøms sluseskot er åbne. For- og agterfortøjningen holdes af besætningen. Hold
båden ind til slusevæggen.
➜ 5. Mens slusekammeret fyldes bevirker vandstrømningerne af fortøjningslinerne skal holdes
stramt (så båden ikke flytter sig frem og tilbage). Stram fortøjningerne samtidig med af man
bevæger sig opad.
➜ 6. Portene åbnes når vandniveauet er det samme.
➜ 7. Fortøjningslinerne frigøres og besætningsmedlemmerne på land går ombord og båden
sejler langsomt ud af slusen.
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Nedadgående sluse:
Du kommer til det øverste niveau og skal sluses ned til det lavere niveau.
➜ 1. Båden sejles langsomt ind i slusen.
➜ 2. Et besætningsmedlem går i land og lægger for- og agterfortøjningen omkring hver sin
pullert uden at binde fast. Han kaster tovenderne tilbage ombord således at der nok tov til
at gå 3 - 4 m ned.
➜ 3. Lad ikke båden komme for tæt på den bageste port for ikke at beskadige skruen.
➜ 4. Porten lukkes af slusemesteren med assistance fra et besætningsmedlem.
➜ 5. Sluseskottene åbnes og fortøjningslinerne reguleres.
➜ 6. Portene åbnes, når vandet er i niveau.
➜ 7. Kvejl fortøjningslinerne op, besætningsmedlemmet på land går ombord, og du sejler langsomt ud af slusen.
Under sejladsen kan man måske komme forbi automatiske sluser, som fungere helt på samme
måde som de manuelle sluser. For at passere disse, kik i guiden / kanalkortet.

Slusningen kan se vanskelig ud den første gang, men derefter vil det være en fornøjelse!
God slusning! God rejse!
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RETUR TIL BASEN
Båden returneres senest kl. 09.00 om morgenen, således at basens medarbejdere kan rengøre den og
foretage alle de nødvendige tjek, så den er klar til det næste crew.
Derfor anbefaler vi dig at ankomme til basen aftenen inden din afrejsedag.
• Aflever alt lejet udstyr.
• Vær klar til at betale for det forbrugte diesel.
• Efter en gennemgang af bådens udstyr vil du få tilbagebetalt dit depositum, hvis båden og dens
udstyr er tilbageleveret i rengjort og funktionsdygtig stand på det aftalte tidspunkt og sted.
NICOLS håber meget at du har været tilfreds med vores service, at sejladsen har været afslappende
sammen med venner eller familien, at du har opdaget den del af Frankrig, Tyskland eller Portugal du
ikke på forhånd kendte og at du har nydt denne form for sejlads. Andre NICOLS-baser i forskellige
områder er parate til at hilse dig velkommen til endnu en ferie på floder og kanaler i Frankrig, Tyskland
og Portugal.
For at forbedre vores service og gøre dine kommende ferier bedre bedes du udfylde og returnere vores
tilfredsskema.

DEN GODE SØMANDS ORDBOG
AGTER: Den bageste del af skibet.

doverfladen og det højeste punkt på båden.

BAGBORD: Den venstre side af båden, når
man ser fremad.

KLAMPE: Metalholder ombord hvorpå man
binder fortøjningen fast. I almindelighed har
bådene 2 klamper for og 2 agter.

BÅDSHAGE: Lang træ- eller metalstang
med en krog i den ene ende. Brug den til
at trække sig langs med eller skubbe sig
væk fra kajen/bredden, i sluserne til at
gøre manøvrering lettere og for at undgå
kollision.
DYBDEGANG: Den lodrette afstand mellem den nederste del af båden (kølen) og
vandlinien.
FENDER: En oval eller rund plast”bold” fyldt
med komprimeret luft, som hænger rundt
langs siden af bådens skrog for at beskytte
den mod slag. Normalt der er 6-10, de er
solide og bliver kun utætte eller flade ved
hårde sammenstød. De skal være på plads
selvom man ikke synes de er pæne.
FENSTERLISTE: En liste af gummi eller træ
rundt om skroget til beskyttelse af båden.
Næsten alle vores både er udstyret dermed
og udvidet med fendere.
FRIBORD: Den del af båden som er over
vandlinien (se frihøjde). Jo større volumen
af din båd som er over vandet desto større
er vindfølsomheden. Husk altid på det ved
manøvrering.
FRIHØJDE: Højden mellem vandoverfladen
og broen eller anden konstruktion. På en
båd er det den lodrette afstand mellem van-
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KVEJL: en længde af tov eller reb, som er
lagt op i en ringformet bunke (kaldet en
opkvejling).
LAVESTE VANDSTAND: Laveste niveau på
floden eller kanalen.
LIGE STRÆKNING: Den del af vandvejen
som er mellem 2 sluser.
NEDADGÅENDE/MEDSTRØMS: Båden
sejler imod flodudmundingen og at sejle
medstrøms. På kanalerne betyder det at
båden nærmer sig sluserne i en nedadgående retning.
MEDSTRØMS: Den nederste del af floden
mod dens udmunding.
OPADGÅENDE/MODSTRØMS: Båden sejler
mod flodens udspring, d.v.s. imod strømmen. På kanalerne betyder det at båden
nærmer sig sluserne i en opadgående retning.
OVERHALING: Overhaling af en båd, som
sejler i samme retning som dig.
PULLERT: Metal eller cementcylinder bygget ind i bredden eller kajen til at fortøje
ved.
RORET/RORPINDEN: Roret er tilsvarende
rattet, rorpinden er en lang stang som er

agter i båden. Begge bruges til at styre
båden.
SLUSEKAMMER: Rummet i slusen mellem
den med- og modstrøms sluseport.
SLUSEKARM: en slags trin på den modstrøms sluseport inde i slusen, som man
skal passe på ikke ramme (se kapitlet om
manøvrering med tegning).
SLUSEPASSAGE: Passagen gennem en
sluse; den tid som bruges alt afhængig af
vand-standsniveau og størrelsen af slusen.
Normalt skal man regne med det tager 15
minutter.
SLUSEVÆG: Sidevæggen i sluser, enten
lodret eller gående let indad.
STYRBORD: Den højre side af båden, når
man ser fremad.
STÆVNEN: Bådens forende.
SLÅ BAK: Sætte i bakgear for at stoppe
båden.
TRÆKSTIER: Stier langs kanaler og floder
som, indtil begyndelsen af dette århundrede, blev brugt af mænd og heste til at
trække fragtbådene frem på.
VANDDYBDEN: Vanddybden (f.eks. denne
kanal eller flod) er 1,4.
ØVERSTE STRÆKNING: Det højeste punkt
på kanalen

E5 Parkering tilladt

E4 Kabelfærge

E2 Elektrisk kabel på tværs

E1 Passage er tilladt

E9a

E9b

E9c

E10a

E10b

E11

E11 slut på forbud eller pabud

Denne sejlrende er en bikanal i
forhold til den du nærmer dig

Hovedsejlrende - mindre sejlrende

E7 Fortøjning tilladt

E15 Vandskibane

E14 Offentlig telefon

E13 Drikkevand

E8 Vendepunkt

E6 Det er tilladt at ankre op

Signaler og skilte

Anvisningsskilte

Forbudsskilte

A6 Opankring forbudt

A5 Det er forbudt at opholde
sig på dette område

A3 Gælder ikke for
fritidssejlere

A2 Passage og krydsning
forbudt

A1 bis Det er forbudt at
passere undtagen for små
både uden motor

A1 Sejlads forbudt

A4 Passage og krydsning
er forbudt

A8 Vending forbudt

A7 Fortøjning forbudt

A10 Passage udenfor de
markerede områder forbudt

A9 Forbud at lave dønninger

påbudsskilte

B1 Følg pilens retning

B2a Drej til den side af
kanalen som vises

B2b Drej til den side af
kanalen som vises

B5 Stoppåbud under
visse forhold

B3a Hold dig på den side
som pilen viser

B6 Højeste tilladte hstighed

B3b Hold dig på den side
som pilen viser

B7 Brug hornet

B4a Drej til den side af
kanalen som pilen viser

B4b Drej til den side af
kanalen som pilen viser

B8 Vær særlig
opmærksom

Hensigtssignaler
D1b Passage tilladt for
dig, men forbudt fra den
anden side (kun one-way)

D1a

Passage tilladt fra begge retninger

D2 Passage kun muligt gennem det markerede område

D3 Den anbefalede retning

Begrænsningssignaler

C1 Begrænset dybde

C2 Begrænset højde over
vandet

C3 Begrænset bredde

C4 Speciel begrænsning

C5 Kanalen er den angivne
fra bredden

Hornsignaler
Vær opmærksom
(4 sekunder)

Jeg passerer dig
styrbord om

jeg passerer dig
bagbord om

Jeg bakker

Jeg har mistet kontrollen

Kollisionsfare
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