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.
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.

Regler for båtvakter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vakta skal være edru. Som vakt representerer du HBF og det forventes god oppførsel.
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.
Hvis du tar på deg en vakt for andre, kan ikke denne videreformidles til en tredjepart.

Nøkkel til vaktbua
Nøkkel til vaktbua hentes på marinaen. Denne nøkkelen skal brukes til å låse opp bua og leveres
tilbake på marinaen umiddelbart. Nøkkel som henger inne i bua skal brukes under vakta. Nøkkel til
vakttårnet henger også i bua.

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
Kim Thomas Haugseth
Gunnar Heggem
John Robin Baasland
Egil Antonsen
Jarle A Melby
Svanhild Gallis(Rene Gallis)
Ole Terje Bredal
Thea Rimstad

TLF
97979998
92481767
93245409
92819142
94261971
98684057
95178991
41303188

E-post
kiimthomas@outlook.com
g.heggem@gmail.com
Johnrobin1986@hotmail.com
egianto@online.no
jarleamelby@gmail.com

thea.rimstad.flaatten@gmail.com

