Båtplassar i flytebrygge og oppstillingsplasser på land
Regler, satser og søknadsfrister 2020

Rev. 04. februar 2020

Styret i VSF ønsker mest mulig seilaktivitet ved bygger og uteanlegg på Bredalsholmen.
Foreningen har investert i opparbeidelse og vedlikehold av anlegget, og har behov for å
sikre bidrag til finansiering av fremtidige oppgraderinger og av foreningens øvrige
aktivitet. Derfor blir plasser avgiftsbelagt.
Dersom etterspørsel etter plasser blir større enn tilbudet, vil det kunne oppstå presssituasjoner. Det er blant annet derfor behov for et regelverk for regulering av
aktiviteten.
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1. Hvem vedtar og forvalter reglene?
Årsmøtet i seilforeningen vedtar reglene, herunder frister for søknader og størrelsen på
avgifter. Styret – eller den komité som styret utpeker – tildeler plasser i henhold til de
regler som Årsmøtet vedtar.
2. Forutsetninger for tildeling
Tildeling av plasser skjer etter søknad. Medlemskap i foreningen er en forutsetning for
tildeling av plass.
3. Fortrinnsrett/prioritet
Foreningens egne båter/joller har fortrinnsrett til oppstillingsplasser på land.
Aktive medlemmer som deltar i foreningens regattaer gis fortrinnsrett til ledige plasser i
flytebryggeanlegget fremfor medlemmer som ikke deltar i regattaer. Dersom jolleseilere
ønsker å være aktive, også i vintersesongen, gis disse gis prioritet ved tildeling av plass.
4. Sikkerhet
Leietakere har et selvstendig ansvar for å vurdere sikkerheten ved å plassere båter og
utstyr i anlegget. Det oppfordres særlig til å sikre god fortøyning av båter i
Flytebryggeanlegget.
5. Ansvar for skader på båter eller utstyr
Leietakere har et selvstendig ansvar for å vurdere sikkerheten ved å plassere båter og
utstyr i anlegget. Seilforeningen har ikke noe ansvar for skader som skjer på båter eller
utstyr i anlegget. Båter og utstyr bør være forsikret mot skader, brann og/ eller tyveri.
6. Fornyelse og oppsigelse av leieforhold
Aktive seilere som har fått tildelt plass i en foregående sesong, beholder automatisk
plassen i kommende sesong. Ønsker man ikke å beholde plassen, må den avbestilles av
medlemmet som har denne tildelt senest 1. februar, ellers faktureres for neste sesong
automatisk.
Dersom plasser opptas av passive medlemmer, og plassene etterspørres av medlemmer
som ønsker å være aktive, vil styret kunne be om begrunnelse for manglende aktivitet,
og i kommende sesong kunne gi varsel om at tidligere tildelt plass trekkes tilbake - med
mindre det gis indikasjon på at båter skal brukes aktivt i regatta i kommende sesong.
7. Kran
Medlemmer som har fått tildelt plass i flytebryggeanlegget, kan bruke krana
vederlagsfritt. Krana kan bare brukes av medlemmer som har fått opplæring i bruk.
Ingen kan parkere båter eller hengere i skravert kranområde
8. Service-brygga
Betong-brygga - hvor krana står plassert på den ene enden - skal ikke brukes av båter for
langvarig fortøyning, men kun til korte opphold for service, lasting, avlasting og av/påstigning.
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9. Tomme hengere
Ved sjøsetting må tomme hengere fjernes fra kranområdet innen 24 timer. Tomme
hengere kan parkeres på eventuelle ledige plasser oppe i bakken - mot avgift.
10. Regattabåter på henger
Regattabåter på henger som leier plass i flytebryggeanlegget, kan i maksimum 48 timer
stå vederlagsfritt ved kranområde for reparasjon, vedlikehold, eller tørke av skrog som
ikke er påført bunnstoff. Det må søkes til styret om oppstilling utover denne
tidsrammen. Dersom det er plass i anlegget, vil søknader normalt bli innvilget.
11. Utstyr i bua
Kun for joller, brett og små- mellomstore regattabåter. Alle segl og utstyr må merkes
med navn og telefonnummer. Utstyr som det ikke er betalt leie for, og som blir fjernet
etter pålegg og 14 dagers varsel, kan fjernes av foreningen for eiers regning og risiko.
12. Vinteropplag
Pga. brannfare er det ikke tillatt å ha elektrisk oppvarming av båter under
vinteropplaget. Opptak og utsetting må skje innen de frister som styret i foreningen
fastsetter. Typisk siste frist for utsetting er i perioden 25 april – 1. mai.
13. Smidighet
Medlemmer anmodes om å vise smidighet og skjønn om det skulle oppstå presssituasjoner
Betong-brygga - hvor krana står plassert på den ene enden - skal ikke brukes av båter for
langvarig fortøyning, men kun til korte opphold for service, lasting, avlasting og av/påstigning.

14. Satser for sesongen 2020
14.1 Flytebryggeanlegg
Båsbredde
2,50-2,99 meter
3.00- 3,50 meter

NOK 2000
NOK 2500

14.2 Oppstillingsplasser - sommer
Optimistjoller i stativet:

Ingen avgift

Jolle-/båtbredde
1.00 - 1.49 m
1.50 - 1.99 m
2.00 - 2.49 m
2.50 - 2.99m
3.00 - 3.49m

NOK 350,NOK 500,NOK 750,NOK 1000,NOK 1250,3

Parkering av regattabåter på henger er gratis for dem som har betalt for båtplass og
parkeringsplass for henger (se for øvrig 4.6). For andre koster oppstilling på land NOK
100 pr. påbegynt uke

14.3 Oppstillingsplasser - vinter
Vinteropplag
Aktive joller og katamaraner

75% av kommunale satser
identiske satser som sommeravgifter

14.4 Lagring i bua
Seil og utstyr til joller og små kjølbåter
Brett m/seil

NOK 300,NOK 500,-

14.5 Sommerhavn
Døgn-leie, alle beløp gjelder per påbegynt døgn.
<30 fot
30-35 fot
40-45 fot

NOK 100,NOK 150,NOK 200,-

Leie av plass i sommerhavn sendes per VIPPS til foreningens konto, med angivelse av
båt-navn og båt/seilnummer.
VSF er pt. ikke medlem av frihavns-ordningen, men et slikt medlemskap vurderes.

15. Søknadsfrister
Oppstilling av Joller i sommer-sesong:
Ledige plasser i flytebryggeanlegget:
Vinteropplag:

1. april
1. april
10. september

Dersom det er ledig kapasitet i anlegget, er det mulig å søke etter søknadsfrist.
Søknader sendes til styret@vsf.no .

Styret
Vedtatt på Årsmøtet 12.02.2020
(eventuelle endringer som vedtas på Årsmøtet innarbeides)
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