UTSETT OPPTAK 2018
Truckgebyret innbetales til konto 2351.74.10985 FØR utsett og opptak. Husk å innbetale
noen dager før utsett og opptaket finner sted, slik at betalingen har blitt registrert inn på
foreningens konto. NB!!! MERK INNBETALINGEN MED NAVN OG PLASSNUMMER.
Kvaliteten på opplagskrybber vil bli kontrollert ved utsett og opptak. Båter med for dårlig
opplagskrybber vil bli avvist.
Truck gebyrer, opptak, utsett, gjesteplass og andre havnetjenester kan også betales med
VIPPS.
Send VIPPS til 95305 og merk betalingen med hvilke tjeneste som betales.
Utsett/opptak 2018.
Sjøsetting av båter :
Lørdag 28. april
Søndag 29. april

fra kl. 08.00
fra kl. 09.00

nedre plass
øvre plass

Vær ute i god tid, utsetting går ofte fortere en du tror. Opplagsmateriell må ryddes bort og fjernes fra
havna straks, og senest innen en uke.
Ved sjøsetting kan truckfører kreve fremvisning av kvittering for innbetalt driftstilskudd.
Båter som har ligget i boblehavn tas på land mandag 30 april fra kl.15.00. Utsett mandag 7. mai fra
kl. 15.00.
Kun båteiere med avtale blir tatt opp. Dersom mer enn 20 båter bestiller opptak, blir det satt opp
en ny pulje senere.
Alle båter skal være fjernet fra opplagsplass innen fredag 15.06.2018.

Sesongslutt/opptak 2018.
Lørdag 29.
Lørdag 13.
Søndag 14.

september
oktober
oktober

kl.
kl.
kl.

08.00
08.00
09.00

øvre plass
nedre plass
nedre plass

Søndag 30.
september
kl.
0900
Nedre plass. Ekstra opptak nedre plass for de
som vil ha utsett sammen med utsett av båter fra boblehavn til våren.
Båter på 24 fot eller mindre lagres på øvre plass.
Bestill opptak hos havnesjef, frist 01.09.2018
Båtplasseier / leitager disponerer en opplagsplass på land eller i boblehavn tilsvarende sin båtplass, og
må innen 01.09. hvert år melde fra til Havnesjefen om eier ønsker opplag på land eller i boblehavn. RBF-L
v/Havnesjefen kan leie ut ledig opplagsplass på land eller i boblehavnen til andre mot en avgift fastsatt av
styret.
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