Båtvakt
Hei!
Nok en ny og trivelig båtsesong er i anmarsj.
I Helgeroa båtforening har vi heldigvis vært forskånet for de mest alvorlige anslagene mot våre båter,
noe vi kan takke vårt vakthold for. Erfaringer fra forsikringsbransjen og fra foreninger rundt om i
landet viser at fysisk vakthold er det mest effektive forebyggende tiltaket mot tyveri og hærverk. Jeg
vil be alle båtvakter om å ha et våkent øye for unormal aktivitet i havneområdet. Noter gjerne
bilnummer og/eller annen data og ta kontakt med politi om nødvendig.
De siste årene har vi erfart at flere tar ansvar og stiller på vakt for å passe på sin egen og andres
båter, men noen fravær opplever vi. Hadde vi fått ned fraværet til et absolutt minimum kunne det
vært en mulighet for at vi kunne nedbemannet vaktene slik at man kun gikk vakt hvert annet år.

Regler for båtvakter:







Alle som har båtplass i HBF er pliktig til å gå båtvakter. Fravær fra vakt blir pålagt et gebyr på
1500,- første gang, 2250,- andre gang og ved tredje gangs fravær kan båtplassen mistes.
Den som går båtvakt må være fylt 18 år. Båtplassleiere under 18 år må få voksne til å gå
sammen med/for seg.
Båtplassleiere står fritt til å bytte vakter seg imellom, men dette må noteres i
vaktprotokollen.
Båtplassleiere kan bruke vikar i vakten. Båtplassleiere er imidlertid personlig ansvarlig for at
vikaren gjør en ordentlig jobb og er kjent med instruksen for båtvakta.
Instruks for båtvakta ligger i vaktprotokollen og på havneweb.
Vakten begynner kl. 22.00 og går til kl. 05.00.

Styret henstiller alle som forlater båthavnen i den tiden båtvaktene er operative til å gi beskjed til
vaktene om dette. Slik at ingen behøver å lure på om det er eier eller uvedkommende når en båt
går ut.

Instruks for båtvakta
Båtvaktas primære oppgave er å passe på båtene i havna. Først og fremst som forebyggende tiltak
mot tyveri og hærverk. Men også for å se etter fortøyninger, gi hjelp og yte service til båteiere og
kontakte båteiere hvis situasjonen krever det.
Nøkkel til vaktbua hentes på marinaen. Denne nøkkelen skal brukes til å låse opp bua og levers
tilbake på marinaen umiddelbart. Nøkkel som henger inne i bua skal brukes under vakta. Nøkkel til
vakttårnet henger også i bua.









Vakta starter kl. 22.00 og går til kl. 05.00.
Vakta foretas i vakttårnet.
Husk å henge tilbake nøkkel etter endt vakt.
Ta gjerne opp rusk og rask på veien, vi ønsker en ren og fin havn. Vi skal også bytte ut
søplesekkene langs bryggene i løpet av vakten og kaste de gamle i HBF`s container.
Vær hyggelig og hjelpsom ovenfor båtgjester. Som hovedregel henvises de til gjestehavna,
men det er åpning for skjønn. For eksempel ved full gjestehavn og dårlig vær.
Arbeid og tjenester som utføres i løpet av vakten skrives i vaktprotokollen.
Uregelmessigheter og hendelser som observeres i havneområdet noteres også.
Bruk alltid vaktvest under vaktrunder.

Husk, vi er ikke politi og skal ikke gripe inn i situasjoner som utsetter oss for fare. Ved situasjoner som
oppstår i eller omkring havna som har med orden og sikkerhet å gjøre, for eksempel krangel, bråk,
hærverk, grisekjøring med båt eller bil, noteres nødvendige observasjoner i vaktprotokollen. Politi
varsles eller tilkalles dersom ulovlige ting observeres.
Viktige telefonnummer:
Brann og større ulykker – 110
Politi og redningssentral – 112
Ambulanse medisinsk nødtelefon – 113
God vakt!
Vennlig hilsen
Christopher Thuv
Vaktleder
Tlf. 90153090
Vaktleder@helgeroabatforening.no

Vaktvikarer
Om man er forhindret fra å møte på oppsatt båtvakt kan man benytte seg av de alternative
vaktvikarene. Betaling for eventuell vikar avklares mellom oppsatt vakt og vikar direkte.
Vaktvikar: Liste for alternative vaktvikarer vil bli lagt i vaktbua for påtegning. Dersom noen melder
seg på lista vil denne bli oppdatert i havneweb og tilgjengelig for alle medlemmene.

Foreløpig påmeldte vaktvikarer:
Navn
Egil Antonsen
Gunnar Heggem
Jarle A Melby
Kim Thomas Haugseth
Ole Terje Bredal

TLF
92819142
92481767
94261971
97979998
95178991

E-post
egianto@online.no
g.heggem@gmail.com
jarleamelby@gmail.com
kiimthomas@outlook.com
oteb@online.no

