HAVNEREGLEMENT, Tønsberg Seilforening
1.

Bare ordinære medlemmer av TS kan tildeles bøye-, land-, eller bryggeplasser.

2.

Båteiere som er tildelt plass på Fjærholmen er underlagt det til enhver tid gjeldende
reglement for ferdsel på og bruk av anlegget. Dette gjelder også alle gjester, med og
uten båter.

3.

Båtplasser tildeles av styret i TS etter innstilling fra Havnekomiteen. De første 3 år
tildeles man årsplass, og deretter kan man få fast plass dersom og når det er ledig
kapasitet og ifølge pkt 6 nedenfor. Årsplass betyr at det tildeles plass for 1 år ad
gangen. Det bør ikke søkes hvert år.
Regattabåter i de små klassene (RS Elite, Soling, H-båt, Princess, IOD, etc.) skal
prioriteres, men tildeles kun årsbasert plass. Plass søkes gjennom respektive
klassekapteiner.

4.

Søknader om båtplass både for nye og tidligere plasshavere og bytte til større eller
mindre båt skal være styret i hende innen 1. februar hvert år. Overgang til større båt
gir ikke automatisk rett til større båtplass. Båteiere som er tildelt plass vil få
tilsendt faktura for plassavgift. Kun betaling innen forfall er bekreftelse på at plassen
ønskes for kommende sesong. Manglende betaling medfører at plassen tildeles annen
søker.
Alle som har båtplass i bryggeanlegget til Tønsberg Seilforening har plikt til å
delta i foreningens aktiviteter. Manglende deltakelse i aktivitetene uten
helsemessig eller annen god grunn vil medføre at plassen tildeles et annet medlem.
Skriftlig varsel om dette skal gis på forhånd.

5.

Ved avbestilling av plass etter 1. april tilbakebetales ikke innbetalt leie.

6.

Ved tildeling av båtplass skal følgende legges til grunn for prioritering:
a:
Seilbåter.
b:
Eierens foreningsaktivitet, sportslig og for øvrig.
c:
Ansiennitet i foreningen.

7.

For å utnytte anleggets kapasitet kan Havnekomiteen beslutte om plassjustering og
plassbytte.

8.

Individuelle avtaler om bruk av plasser tillates ikke. Alle plasser på land og i vannet
unntatt joller administreres og disponeres av Havnekomiteen.

9 . Plassleien
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fastsettes av styret i TS foran hver sesong.

10. Maksimal

båtlengde i anlegget er ca. 13 meter. Bås bredden blir regnet fra
senter til senter på hver utrigger.
Båsen skal gi plass for minimum 15 cm fendere på begge sider av båten.
Havnekomiteen kan gjøre unntak fra dette.

11.Båten skal fortøyes med gummiavlastere for og akter. Ingen del av båten skal stikke

inn over bryggen.
12. Kranene må

bare brukes innen de oppsatte regler og ikke forsøkes overbelastes.
Stor båtkran: 2000 kg. Liten båtkran: 700 kg.
All bruk av kraner er på eget ansvar.
For å benytte båtkraner må det dokumenteres § 48 Brukerkurs eller tilsvarende
krankurs.
Vedkommende som har kvitert ut nøkkel er ansvarlig for løfte operasjonen.
Nummerert krannøkkel utleveres av driftsleder
Havnekomiteen forbeholder seg retten til å inndra nøkler dersom misbruk og
uforsvarlig kran bruk forekommer.

13. Joller

og utstyr skal ikke lagres på bryggene. Stativer etc. skal ikke lagres på
foreningens område etter sjøsetting. Master skal legges på anvist sted. Master skal
legges på anvist sted under vintersesongen. Alt utstyr skal merkes med båteiers navn.
Mastestativ vil bli demontert og fjernet senest 15. mai, brukere av dette stativ må
derfor fjerne sitt utstyr før denne dato. Opplagsplass på østsiden, må være ryddet
senest 1 uke før pinse hvert år.

14. Båteiere plikter

å påse at arbeide, reparasjoner og vedlikehold ikke sjenerer de øvrige
eller forurenser brygger, området eller vannet.

15. Søppel/toaletter

må ikke tømmes i havnen. Det henvises til oppsatte beholdere og
toaletter på land.

16. Bil

skal bare kjøres forbi nedre bom for av- og pålessing. All parkering er forbudt.

17. Sommersesongen

varer fra felles utsetting til felles opptak. Bruk av bryggeplasser og
landplasser om vinteren bestemmes av Havnekomiteen. Brukere må betale vinterleie
som fastsettes av styret i TS.

18. TS

påtar seg intet ansvar for skader eller tap ved havari, brann eller tyveri for båter
som befinner seg i anlegget.

Dette reglementet er fastsatt av styret i Tønsberg Seilforening. Brudd på reglementet kan
føre til oppsigelse av båtplass.
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