BERGENS
MOTORBÅTFORENING
BÅTHAVN STRØMME

2016.01.14

BM inviterer til kurs i plastreparasjoner, uke 9:

Vi har fått spørsmål på medlemsmøter om kurs i plastreparasjoner for småbåter. Vi har
derfor kontaktet fagfolk på området; Atle Berge i AB Service AS, som tidligere jobbet
sammen med Tomas Anmarkrud. De har lang erfaring i plastreparasjoner blant annet via
samarbeid med NorBoat.
BM kan med bakgrunn i dette tilby BMs medlemmer kurs i
Vedlikehold av plastbåten, reparasjoner av småskader.

Tema/Innhold:
-

Kunne vurdere om dette er en strukturskade eller en overflateskade
Hvordan reparere overflateskader
Utsyr
Temperatur
Fuktighet
Fargenyanser
Generelt vedlikehold over og under vannlinjen HMS gjennomgang

Kurset vil omhandle litt teori men mest praktisk arbeid på en båt.
Det vil foregå over 3 kvelder à ca. 3-4 klokketimer. Totalt 10-12 timer, m/kaffepause.
Minimum 8-10 medlemmer pr kurs.
Kurset vil bli avholdt i lokalene til AB Service AS v/Askvik Brygge på Os / Strøno.
Deltagerne koordinerer selv transport til og fra kurslokalene.
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1. kurskveld: Mandag 29.02.2016, Kl 18:00 – 21:00
Litt enkel teori og deretter i verksted for å snakke litt mer om de ulike produkt, teknikker og en demonstrasjon på valg av ulike
verktøy og hvordan gå frem for å fikse en gelcoat/topcoat skade. Gruppen deles i to (5 pers pr veileder)
2. kurskveld: Lørdag, 05.03.2016, Kl 11:00 – 16:00
Praktisk arbeid
3. Kurskveld: Søndag 06.03.2016, Kl 12:00 – 16:00
Praktisk arbeid, opprydding og avslutning og oppsummering.
AB Service AS holder verktøy og produkter til kurset med muligheter for BMs medlemmer å få kjøpt nødvendige produkter til
reparasjon av egen båt.
Hver enkelt deltager stiller med passende skotøy og kjeledress.
AB Service AS holder masker, engangshansker og eventuelle andre HMS relaterte produkter.
Det vil bli servert kaffe. Hver enkelt deltaker stiller med egen matpakke etter behov.
Kurspris pr medlem NOK 1.000,-, betales ved frammøte første dag.
Det vil bli utlevert et kompendium som sammenfatter kursets innhold.
Etter kurset skal du kunne od kjennskap til metoder og problemstillinger rundt plastreparasjoner av egen båt.
For styret i BM
Rune Haugseng
18.01.2016
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