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Auto, olympiaterminaali ja trailerit
Yleisesti
●
●
●
●
●

Ryhmä hoitaa itse logistiikan kisoihin ja leireille.
Kisat kannattaa jakaa vanhempien kesken, jokaisella kisalla on “logistiikka
koordinaattori”.
Koordinaattori antaa aikataulun pakkaamiselle, ei hoida sitä kokonaan.
Perus periaate: jokainen hoitaa itse oman veneensä.
Vastuuvanhemmille on jaettu esimerkki exceltaulukosta miten matkojen
kustannuksia voi jakaa.

Auto
●
●

●

Autotoiveet Rosalle (sailingschool@helsinkisailing.com , 050 324 6657).
Audin parkkipaikka on niin lähellä Yhteysveneen laituria kuin mahdollista. Autolla on
Ctunnuksen pysäköintilupa. Tarkista, että auto on laillisesti pysäköity. Kuljettaja
vastaa itse mahdollisista parkkisakoista.
Avaimet haetaan kansliasta ja palautetaan kansliaan, paperit pitää täyttää etukäteen
(onnistuu myös sähköisesti hss@helsinkisailing.com , 09 633 637).

Trailerit ja olympiaterminaali
●

●

●
●
●
●
●
●

Himmelitrailerit (jollia+ribi) on jaettu ryhmäkohtaisesti:
○ WXO121 Opti Light Blue
○ WZT359 Opti Violet
○ DGK458 Laser
○ DAI967 9er
○ DAZ822 Zoom
Jokainen ryhmä vastaa itse omasta traileristaan, sen huolloista ja katsastuksista.
Trailerit tulee huoltaa ja katsastaa säännöllisesti. Seura maksaa katsastukset ja
huollot (kuluvat osat). Itseaiheutetut korjaukset jokainen ryhmä maksaa itse, myös
siinä tapauksessa, että trailerissa menee kuluva osa, koska traileria ei ole huollettu
säännöllisesti.
Himmeleiden säilytyspaikka on Olympiaterminaalissa varastossa.
Jokaisella ryhmällä on kaksi omaa avainta varastoon.
Olkaa varovaisia ovien kanssa, niiden tukipyörät voi irrota kiskoilta.
Himmelitrailereille vaaditaan BEajokortti.
Aisalukot jätetään traileriin. Kaikkien lukkojen numerokoodi on 2016. Trailereihin ei
saa vaihtaa avain lukkoja!
Rekisteriotteista kansliasta saa vain kopio mukaan, jos välttämättä haluaa
alkuperäisen niin jättää pantin kansliaan.

Trailerin kiinnitys
●

●

●

●
●
●
●
●
●

Auto pakitetaan kärryn luo varovaisesti. Jos olet yksin, niin hyppäät ulos autosta ja
käyt katsomassa vaikka 20 kertaa ettei trailerin aisa osu autoon. Jos sinulla on kaveri
mukana, niin käykää ensin läpi käsisignaalit/ mitä huudatte, ettei trailerin aisa osu
autoon.
Kun trailerin aisa on auton vetokoukun kohdalla, laske trailerin aisa vetokoukulle ja
varmista että aisa lukittuu koukkuun (aisassa on pieni viisari joka osoittaa vihreää tai
punaista, yritä myös heiluttaa/ nostaa traileri irti).
Kytke valojen töpseli autoon, käytä adapteria jos on eri töpselit trailerissa kuin
autossa. Adapteri jätetään autoon kuskin oveen seuran autoissa. Kysy satamatiimiltä,
jos tarvitset adapteria kun käytät omaa autoa.
Kytke jarrun vaijeri autoon ja vapauta jarru.
Tarkista valojen toimivuus.
Heiluta traileria ja tarkista ettei renkaiden laakerit ole kuluneet loppuun (renkaat
heiluvat jos laakerit ovat kuluneita).
Tarkista ribin tukipyörien/rullien kunto. Jos on rikki tai puuttuu kokonaan, arvioi jos ribi
voi vaurioitua. Älä nosta ribiä jos ribi voi vaurioitua.
Onko vinssin kampi mukana? Onko oikea kampi? Jos on irrotettava kampi, niin ota
irti ja laita trailerin laatikkoon.
Onko vinssin teline kunnolla kiinni (vai voiko koko teline lähteä liukumaan)?

Ribin nosto
1.
2.
3.
4.
5.

Irrota valojen töpseli autosta ennen kun peruutat trailerin slipille.
Jos mahdollista, irrota takavalot trailerista tai käännä takavalojen teline.
Peruuta traileri slipille.
Pysähdy ennen kuin vedenpinta tulee trailerin renkaiden vanteille.
Kytke auton seisontajarru ja 1vaihde päälle tai P. Seuran mersulla kannattaa myös
laittaa kapula takarenkaan taakse tai jättää joku ratin taakse valmiina jarruttamaan.
6. Vedä vinssin liina ulos.
7. Tuo ribi varovaisesti trailerille. Yksi seisoo trailerin perällä vinssiliinan kanssa. Toinen
tuo ribin keulan trailerin perälle jotta saadaan vinssiliina kiinni. Ribiä ei ajeta vauhdilla
traileriin toivoen että osuu kohdalleen.
8. Sammuta ja nosta moottori kun ribi on vinssissä kiinni ja köli ensimmäisen rullan
päällä.
9. Vinssaa ribi ylös vinssiin asti ja sido ribin keulaköysi kiinni traileriin. Toisin sanoen, älä
luota vinssiin.
10. Aja traileri ylös slipistä.
11. Laske moottori alas ja anna vedet valua ulos moottorista noin 2min. Tämä on
todella tärkeää syksyllä jos tulee pakkasia, jos moottorin vetolaitteessa (alaosassa)
on vettä joka jäätyy, niin vetolaite halkeaa.
12. Nosta moottori ylös kuljetuksen ajaksi ettei vetolaite osu töyssyihin.

Ribin lasku
1.
2.
3.
4.
5.

Suorita kohdassa ribin nosto kohteet 15.
Irrota ribin keulaköysi ja vinssaa ribi ulos.
Laske ja käynnistä moottori.
Irrota vinssiliina ja aja ribi laiturille.
Aja traileri ylös slipistä.

Ribin sitominen traileriin
●

●

●

Ribi pitää sitoa traileriin kiinni kuormaliinoilla eteenpäin, taaksepäin ja alaspäin.
Eteenpäin ettei ribi jää risteykseen kaasuttaessa. Taaksepäin ettei ribi tule auton
takaluukusta sisään jarrutuksessa. Alaspäin ettei ribi hypi trailerilla. Köli vaurioituu
todella pahasti jos ribi hyppii trailerilla. Esim. jos ribi seisoo neljällä rullalla ja vene
hyppii, niin se on sama kuin joku löysi köliä neljällä 100kg painavilla muovilekoilla.
Alaspäin hoituu yleensä samalla kun laittaa liinat eteen, ja taaksepäin, koska liinat
kulkee ribistä alaspäin traileriin.
Liinat kiinnitetään keulassa olevaan lenkkiin ja perälaudassa oleviin lenkkeihin. Yksi
liina eteen ja kaksi taakse kummallekkin puolelle (jos on vain yksi, niin vene voi
keinua koska liina liukuu veneen lenkeissä). Ribin yli vedettävät liinat ei tue ribiä
alaspäin koska ribin tuubi antaa periksi. Yli vedettävät liinat ovat ribin sisällä olevia
tavaroita varten.
Heiluta ribiä ja tarkista ettei vene heilu ja liinat pysyy kiinni. Kuormaliinat voi irrota jos
liinat pääsee löystymään, koska liinojen päissä on koukut.

Liinojen käyttö
●

Laita liinan kiristäjä alla olevan kuvan asentoon.

●

Vedä liina läpi ja vedä käsin kireäksi. Näin ei tule 20 kierrosta kiristäjään ennen kuin
liina on kireä.

●
●

Ala kiristämään kiristäjän kahvalla. Katso ettei kiristäjä osu veneeseen.
Sido ylijäämä liina kiinni ja käännä kiristäjän kahva alla olevan kuvan asentoon, silloin
se lukittuu.

●

Liinat saa aukeamaan kun kiristäjän kahva vedetään suoraksi.

Olympia
● Ajoohjeet: Huomaa että ajetaan sisään hieman eri paikasta kuin ulos.

● Hallilla on n. 6 isoa harmaata ovea.

Ribit
●
●

●

●
●
●

Ribit käytetään ainoastaan valmennukseen, ei logistiikkaan.
Ribien avaimet saa kansliasta Kristiinalta, Rosalta tai satamatiimiltä, kunhan ribi on
varattu. Kerro mikä ryhmä kyseessä ja kuittaa ribikirjaan nimesi ja ribisi. Tarkista, että
ribi on varattu kisoille. treeniohjelmassa oleviin kisoihin pitäisi olla ribi valmiiksi
varattuna. Huomioi myös, että ribi pitää varata aikaisemmin jos haluatte esim. pakata
trailerin perjantaina.
Tarkista että ribissä on kaikki varusteet. Tarkistuslista löytyy ribin ohjauspulpetilla.
VSR ja Tornado ribien varusteet ovat seuraavat:
○ Mela.
○ Äyskäri.
○ Windex
○ 3 merkkipoijua painoilla. Näitä naruja ei saa leikkaa poikki!
○ Hinausköysi
○ Merikortti ajettavalle reitille. Ribeissä on HSS:än edustan merikortti. Ei muuta.
○ Ankkuri+liina.
○ Extra polttoainesäiliö ja polttoaineletku.
○ Kiinniruuvattu pussi/laukku ohjauspulpetin vasemmalla puolella.
○ Monitoimityökalu (leathermanin tapainen).
○ Ilmapumppu.
○ Ilmastointiteippi.
○ Leimattu palosammutin.
○ Rekisteriotteen kopio
Alleviivatut ovat katsastusvarusteita ja niiden puutteista voi saada sakkoja, muut ovat
valmennuksessa tarvittavia varusteita. Sakot maksaa veneen kuljettaja. Näiden
lisäksi pitää myöskin olla pelastusliivit jokaiselle veneessä olevalle.
Tarkista potkurin kunto ja polttoaineen määrä.
Kytke päävirta päälle ja laske moottori alas
Käynnistä moottori ja tarkista tarvitseeko moottori huoltoa (katso alla oleva kuva).

●

●
●
●

Kuvassa vasemmalla on normaalinäkymä ja oikealla “tarvitsee huoltoanäkymä”.
Moottori tarvitsee huoltoa kun oikeassa yläkulmassa palaa moottorin merkkivalo.
Kirjaa tämä ribikirjaan ja laita keltainen lappu avaimen paikalle. Veneellä saa siis
vielä ajaa kun merkkivalo palaa jatkuvasti. Jos merkkivalo vilkkuu, niin moottorissa on
jotain vikaa. Ilmoita asiasta Benille (strabenmic@gmail.com 040 757 41 55).
Veneellä ei saa ajaa jos avaimissa tai avaimien paikalla on punainen lappu.
Palauta vene sen omalle paikalle. Veneellä 15 on paikka numero 15 jne. Busterin
paikka on nro. 2.
Moottori jätetään alas jos voi tulla pakkasia, muuten nostetaan ylös vedestä.
Miniribien moottoreita ei tarvitse nostaa (nro. 11 ja 12).

Jos moottori ei käynnisty:
1. Onko päävirta päällä?
2. Onko vaihdekahva vapaalla?
3. Onko tappokytkin kytketty?
4. Tornado ja buster: paina avaimissa olevaa avausnappia (sama kuin autoissa).
Jos moottori sammuu kun vaihde kytketään päälle:
● Irrota köysi potkurista...

Buster
●
●
●

Varaukset Erik Malmbergille (malmberg.e90@gmail.com, 040 84 700 83)
Toimii samalla tavalla kuin ribit
Palautetaan tankattuna. 1x 25L tankki

Tarvittavat varusteet:
 Mela
 Ankkuri + liina
 Merikortti ajettavalle reitille
 Kompassi (kiinteä)
 Palosammutin leimalla (keulassa)




Äyskäri
Rekisteriote

