
När kontrollerade Du Din uppblåsbara flytväst! 

 
 Svenska Kryssarklubben har, under vintern, 
inbjudit till kontroll av uppblåsbara västar. 
Under mars-april har c:a 120 st kontrollerats 
i Vänerkretsen och över 1 000 st totalt i 
SXK:s övriga regioner. 
Ett flertal av besökarna erkände att de aldrig 
hade kontrollerat sina västar tidigare och 
tackade för detta initiativ. 
 
Det visade sig, vid våra kontroller, att de 
bobiner (cartridge) som utlöser västen vid 
kontakt med vatten, hade en datum-
stämpling som passerats i 80-90% av de 
kontrollerade västarna. 
Hade västen löst ut vid en olycka? 
 
På många västar satt gaspatronen mycket löst, på någon låg den helt löst vid sidan om och 
på två västar saknades gaspatronen helt. 
Bobiner byttes ut mot nya. packningarna kontrollerades, gaspatronen kontrollvägdes. 
Vi monterade också en säkring, framtagen av Baltic, som förhindrar gaspatronen att gänga 
ur. 
Slutligen pumpades västen upp och skulle så ligga ett dygn för att säkerställa tätheten. 
Ägaren fick själv delta i arbetet och lära sig vilka kontroller man bör göra minst en gång 
årligen. 
Köper Du en ny väst, kontrollera, redan i affären, datumstämplingen! Datumet bör ligga 3-4 
år fram i tiden. Begär annars byte av bobin! Kräv också att Baltics säkring skall vara 
monterad. 
Du kan också gå in på Baltics hemsida så får Du veta mer. Låt inte Din väst bli en falsk 
trygghet!!! 
 
Vi kommer att under nästkommande vinter anordna fler ” testkvällar” på olika 
platser i vår krets. 
 
I väntan på att Du får denna utbildning, öppna västen och kontrollera datum på den svarta 
bobinen (cartridge), gänga ur gaspatronen och kontrollera att det inte är hål i änden, sätt 
tillbaka den och dra åt relativt hårt. 
 
Vi söker SXK:are som kan hjälpa oss med våra ”testkvällar”.  
Du får en utbildning av oss och får träffa många, tacksamma västägare! 
Är Du intresserad av att göra en insats, ring eller maila undertecknad! 
 
 
Göran Hellborg 
goran@hellborg.nu 
0705981998 
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