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Regler for brug af ribben 
Nedenstående tekst består af regler og noter. Noterne er til information og er ikke en del af 
reglerne. 

Hvad kan ribben bruges til? 

Ribben må kun anvendes til dykkerture.  

Ribben er fortrinsvis til brug på klubture, dvs. ture som er annonceret på hjemmesiden under 
Aktiviteter, samt til uddannelse.  

Ribben kan også bruges på dykkerture, som arrangeres af klubmedlemmer med kort varsel - 
herefter kaldet spontane ture. Spontane ture skal annonceres på hjemmesiden under Forum. 

Klubmedlemmer er velkomne til at arrangere ture ud over de klubture, der arrangeres af 
turudvalget. De meldes til et medlem af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, hvorefter 
bestyrelsen sørger for at turen annonceres på hjemmesiden. 

Hvem kan bruge ribben? 

Bådfører på ribben skal være et klubmedlem, som er instrueret i at sejle med båden på 
basis af klubbens tjekskema. Godkendelse til at sejle med ribben skal være noteret på 
medlemmets profil i Klubmodul for at være gældende.  

NOTE 1: Pr. 17. maj 2017 kan følgende instruere i brug af ribben: Klaus Pedersen, Jan Knudsen, 
John Pedersen, Poul Jensen. 

Hvis bådfører ønsker at dykke, skal der være en anden, som er godkendt til at sejle ribben, 
med på turen. Disse to må ikke dykke samtidig. 

NOTE 2: Ribbens størrelse/motorkraft betyder, at det kræver mindst speedbådskørekort at være 
bådfører. 

Deltagere i turen skal fortrinsvis være klubmedlemmer. Op til to gæster kan medtages på en 
given tur, forudsat at 1) at turen ikke kan fyldes op med klubmedlemmer og 2) at mindst 
halvdelen af deltagerne på turen er klubmedlemmer. 

Reservering 

Reservering af ribben foregår på hjemmesiden. Reservering til spontane ture kan i et givet 
kalenderår først ske, når klubturene er annonceret. Det tilstræbes at respektere 
reserveringer til spontane ture, men spontane ture må tåle, at deres reservering kan blive 
ophævet af bestyrelsen til fordel for et klubarrangement. 

Bådførers ansvar 

Nedenstående er bådføreres ansvar. Det betyder ikke, at bådfører personligt skal udføre alt, 
men at bådfører skal sørge for at det bliver gjort. 

1. Tjek af oliebeholdning inden afgang fra grejrummet 
2. Udfyldelse af logbog inden afgang og efter hjemkomst 
3. Overholdelse af gældende lovgivning ved sejlads og kørsel 



 
  

 

Side 2 

4. Sikker og forsvarlig behandling af ribben under kørsel, isætning og optagning samt 
sejlads 

5. Aflevering af ribben med fuld tank (agterste tank). 
6. Rengøring af ribben med ferskvand og gennemskylning af motor med ferskvand efter 

brug. 
7. Give meddelelse til bestyrelsen (formand@asdyk.dk), hvis der er sket skade på rib 

eller trailer 
8. Ved spontane ture: sørge for betaling fra alle deltagere 

NOTE 3: Faktisk totalvægt for rib og trailer er 1500 kg, hvilket vil sige, at de færreste personbiler kan 
trække ribben. Det betyder også, at fører af den bil, der trækker, skal have trailerkørekort. 
Tilladt totalvægt for traileren er også 1500 kg, hvilket vil sige, at ribben ikke må læsses med tungt 
materiel under kørslen, da den derved vil komme til at køre med overlæs. 

NOTE 4: Olien er en specialolie. Hvis oliebeholdningen ikke skønnes tilstrækkelig fyldes op med den 
olie, der er markeret til brug til ribben.  

NOTE 5: Klubben har benzinkort til OK (hænger i grejrummet i en plastpose). Det letter kassererens 
arbejde, hvis det anvendes ved optankning af ribben.  

NOTE 6: Til forsvarlig behandling af ribben hører bl.a. at motor vippes op ved isætning og optagning 
og sættes i transportbeslag under kørsel.  

NOTE 7: Der er forsikring på ribben (ansvar og kasko) 

NOTE 8: Det er vigtigt af hensyn til evt. eftersøgning, at alle ombordværende i ribben er noteret i 
logbogen inden afgang. 

NOTE 9: Betaling for spontane ture sker enten til klubbens MobilePay (4273 9549) eller til klubbens 
konto (0828 379646). Der sendes SMS eller mail til kassereren med forklaring til beløbet (antal 
medlemmer, antal gæster, udlæg). 

Betaling 

Klubture er annonceret på hjemmesiden og deltagelse er normalt betalt via hjemmesiden 
inden afgang. Bestyrelsen fastsætter taksten pr. person. 

Spontane ture betales med samme takst pr. person som klubture. Ved spontane ture betaler 
deltagerne ud over den faste takst for brændstof og eventuelle andre udlæg. 

Gæster betaler dobbelt takst pr. person. 

Dispensation 

Bestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra ovenstående regler. 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 17. maj 2017. 


