
IK-system for SUB-BSI Vedlegg nr

4.13
Ansvarlig Revisjonsdato Revisjon nr

Sikkerhetsleder 17.11.2013 1
Tittel

Retningslinjer for bruk av Sublime

Bruk av Sublime
1. Bruk av Sublime

a) Sublime er SUBs Polarcirkel 760 med Yamaha 150 hk motor.
b) Sublime skal kun føres av person godkjent av styret («godkjent båtfører»)
c) Båten skal kun brukes på faste eller annonserte klubbaktiviterer.
d) All annen bruk av Sublime skal godkjennes av styret.

2. Godkjenning og inndragning av retten til å være båtfører
a) Styret kan utpeke personer som er godkjente båtførere og vurderes som skikket til 

å gi utsjekk som instruerende båtfører.
b) Instruerende båtfører gir beskjed til styret når de har gitt utsjekk av en kandidat.
c) Styret kan godkjenne enhver som har møtt kravene i punkt 3 som godkjent 

båtfører.
d) Styret kan når som helst inndra retten til å være instruerende båtfører eller 

godkjent båtfører.
3. Godkjente båtførere skal:

a) Inneha båtførerbevis eller tilsvarende.
b) Ha bestått utsjekk med to ulike instruerende båtførere. I utsjekket skal instruerende 

instruktør påse at kandidaten:
i. Behersker og har praktisk erfaring med fortøyning, opphenting av dykker, 

sjekkliste og betalingsrutiner.
ii. Kjenner til bruk av plotter.

c) Lest dette dokumentet, ha skrevet under på at de har akseptert vilkårene og lagt 
ved kopi av båtførerbevis eller tilsvarende.

d) Være medlem av SUB.
4. Godkjente båtførere har følgende plikter

a) Kan føre Sublime på annonserte klubbdykk, herunder ekstraordinære klubbdykk.
b) Må fylle ut sjekkliste før og etter bruk.
c) Må melde ifra om ulykker til sikkerhetsleder, og skader og feil på telefon eller e-

post til materialforvalter.
d) Båten skal føres aktsomt.
e) Båten skal ikke føres under påvirkning av rusmidler og ikke med med en høyere 

alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0.2 promille.
f) Hvis båtfører handler grovt uaktsomt eller med forsett som resulterer i en 

avkortning av forsikringsutbetaling, vil tapet kunne rettes mot båtfører.
5. Drivstoffrutiner

a) Fulle drivstoffkanner tas med fra klubbens lokaler.
b) Sublime fylles helt opp (husk at tanken er flat).
c) Drivstoffkannene fylles opp på hjemturen og leveres fulle på klubbens lokaler.

6. Betalingsrutiner for bruk på klubbdykk
a) Det innkreves en servicekostnad på kroner seksti per påbegynte motortime.
b) Hver tur betaler for sitt egen drivstofforbruk.
c) Prisen for hver tur regnes ut etter følgende formel og rundes opp til nærmeste hele 

ti kroner.



IK-system for SUB-BSI Vedlegg nr

4.13
Ansvarlig Revisjonsdato Revisjon nr

Sikkerhetsleder 17.11.2013 1
Tittel

Retningslinjer for bruk av Sublime

d)
d=

(t⋅60 ) +k
n hvor

d = deltakerpris
t = antall påbegynte motortimer
k = kostnad på drivstoff
n = antall dykkere

e) Garasjevakt betaler for bruk av Sublime hvis de dykker eller har som intensjon å 
dykke, men slipper dette hvis de kun deltar som båtfører.

f) Kostnaden for bruk av Sublime kommer i tillegg til ordinær egenandel for 
klubbdykk og eventuell leie av drakt med videre.

g) Styret fastsetter priser for bruk i andre sammenhenger.
h) Styret kan gjøre endringer i pris ved annonsering på Subnett.

7. Sjekkliste
a) Det skal ligge et hefte i vannfast papir i båtsekken på klubblokalet. Denne skal 

inkludere oversikt over sikkerhetsutstyr, serviceintervaller og sjekklister i vannfast 
papir.

b) Sjekklistene skal fylles ut henholdsvis før og etter hver tur.
Sjekkliste før tur:

• Riktig oljenivå
• Ingen vann i bensinfilteret
• Visuell kontroll av propell
• Full tank og nok bensin for turen
• Fylt ut timelogg
• Motoren kjørt i tre minutter på tomgang
• Motoren går normalt med nok kjølevann
• Lanterner og elektrisk utstyr i orden
• Tau og dregg er på plass

Sjekkliste etter tur:
• Motoren kjørt i tre minutter på tomgang
• Fortøyning og fendere i orden
• Motor opp med transportsikring
• Visuell kontroll av propell
• Full tank
• Hovedbryter av
• Fylt ut timelogg 
• Båten ryddet for søppel og løsøre

Jeg har lest og akseptert vilkårene for bruk av Sublime

___________________________________________
Navn, sted, dato
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