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1.  Vinterplats tilldelas endast i klubben antagen, godkänd och registrerad båt. Plats fördelas till den 
båtägande medlem som erhållit sommarplats och uttryckligen även önskat vinteruppläggningsplats. 
Båtägare som ej lagt upp sin båt föregående vinter måste meddela sin avsikt att lägga upp båten i klubbens 
varv senast 1:a augusti det år denne ånyo vill ha vinterplats. Båtägande medlem som har lagt upp 
föregående vinter och ej meddelat sin avsikt att ej bruka vinterplats kommande uppläggningssäsong senare 
än 15 september debiteras, av styrelsen fastställd, extra avgift för kommande verksamhetsår. 
 
 

2. Dag för sjösättning eller uppdragning av båt meddelas båtägaren skriftligen. Slipförmannen äger 
endast rätt att sjösätta och/eller uppta båt, vars ägare kan uppvisa giltig försäkring. 
 
3.  Vid sjösättning och upptagning skall båtägare vara slipförmannen behjälplig med erforderligt 
manskap under anvisad tid. 
 
4.  Under seglationstiden upplåtes klubbens slip för extra sliptagning, till fastställd taxa, efter 
överenskommelse med slipförmannen eller hamnchefen. 
 
5.  Båtar och inventarier på klubbens uppläggningsområde förvaras helt på ägarens risk. Klubben 
är i inget fall ersättningsskyldig för skador som kan uppstå på medlems båt eller materiel. 
 
6.  Motorer eller annat löst gods får under uppläggningssäsongen inte uppställas eller förvaras på 
arbetsbänkar, bryggor eller annat av klubben disponerat område. 
 
7.  Medlem är skyldig att senast när båten är klar för sjösättning inlägga täckningsmateriel i avsett 
fackverk eller transportera bort det för egen förvaring. Materielen skall vara väl isärtagen, 
spikrensad och buntad samt märkt med medlemsnummer. Ingen täckningsmateriel får förvaras 
ovanpå eller utanför fackverket. Bockar och stöttor skall senast dag före städdag inläggas i härför 
avsett fack. I övrigt skall båtägare följa de bestämmelser som meddelas inför sjösättning och 
upptagning. Den som ej följer bestämmelserna, kan avstängas från rätten att erhålla uppläggnings- 
och båtplats. 
 
8.  För att förhindra skadegörelse på färdigutrustade men ej sjösatta båtar skall färgprodukter och 
utrustningsmateriel förvaras väl. Det är inte tillåtet att avstryka penslar på träd, buskar, stängsel 
och dylikt. Färgrester och andra miljöfarliga sopor lämnas i de kärl som finns vid miljöstationen. 
Stegar skall förvaras fastlåsta. 
 
9.  Vinterupplagd båt skall vara täckt enligt gällande föreskrifter senast den 30 oktober. 
Täckningen får överskjuta högst 15 cm på alla sidor och skall vara av godkänd typ. Presenningen 
skall vara så avpassad, att den slutar vid båtens vattenlinje. Båten skall stöttas från bockarna. 
Stöttorna får ej vara fasta anordningar utan skall kunna  justeras. Bockarna skall vara märkta med 
medlemsnummer. Den som ej följer bestämmelserna, kan avstängas från rätten att erhålla 
uppläggnings- och båtplats. 
 
10.  Båtägare äger ej rätt att flytta annans båt för att kunna sjösätta sin egen. Båtägare får ej heller 
flytta båten från uppläggningsområdet utan att i förväg meddela styrelsen. 
 
11. Om klubbens funktionärer måste vidta särskilda åtgärder för att förhindra förstörelse på båt, 
skall eventuella kostnader härför ersättas av båtägaren. 
 
12. Dag för sjösättning och upptagning är schemalagd enligt tidigare beslut. 
Tidig upptagning innebär vanligtvis sen sjösättning och vice versa. Båt som, ej sjösatts sista dagen, 
flyttas och båtägaren skall erlägga de extra avgifter som fastställts. 
 
13. Medlem som, på grund av sjukdom eller ombyggnadsarbete, ej kan sjösätta sin båt på fastställd 
dag kan ansöka om dispens. Detta skall ske skriftligen senast två veckor innan.  
Båtägare som, ej lagt upp sin båt sista upptagningsdagen, kan ej beredas plats på klubbens 
uppläggningsområde.  


