
 
 
 

Side 12 

VAKTINSTRUKS 
 

1. I følge vedtektene for Røyken Båtforening Lagahølet plikter den enkelte båtplasseier/-leier å delta i vaktordningen for 
havna.  

2. Ansvaret for vaktholdet har den båtplasseier/- leier som har fått tildelt vakten. Dette gjelder også ved utleie av 
båtplass, bytte av vakt eller innleid vakt.  Oppdatert liste over hvem som disponerer hvilke plasser ligger på 
vaktrommet. Ta kontakt med vaktsjefen på vakt@lagaholet.no hvis listene ønskes på mail.  

3. Den enkelte båtplasseier/- leier eller hans stedfortreder skal kvittere i vaktprotokollen med tidspunkt for oppmøte og 
avsluttet vakt som ligger i klubbhuset for hver avholdt vakt. Vaktene må være over 18 år.  

4. Dersom båtplasseier/- leier unnlater å stille på vakt, skal dette anmerkes på vaktlisten og i vaktprotokollen av øvrige 
vaktmannskaper. 

5. Det skal alltid være to vakter på vakt samtidig. Det er ikke tillatt å sove på vakt eller forlate havna. 

6. Vaktene skal alltid bære vaktvest. 

7. Dersom en båtplasseier/- leiere ikke stiller på vakt, bes han/ hun om å kontakte oppførte erstatningsvakter: 

 Erstatningsvakter: 
Dahl Glenn    mobil 958 59 810 

 Kjetil Fillip Olsen    mobil 402 22 290 
 
 Gebyr for ikke å møte til oppsatt vakt er kr. 2.500,- pr. gang (se også havnetjenester og gebyrer).  
 Hvis det ikke oppnås kontakt (innleid assistanse) slik at en plasseier/- leier blir alene på vakt, skal vaktsjefen eller 

andre medlemmer av styret underrettes om forholdet. 
 

8. Vaktholdet starter kl. 21.00 og varer til kl. 05.00. Vaktene må oppholde seg i havna i hele vaktperioden. 
 

VAKTENS OPPGAVER ER: 

 

 Vaktene skal utføre de oppgaver som er oppført i vaktprotokollen 

 Tildele plass (se liste i vaktrommet) og innkreve avgift av gjestende båter i henhold til prisliste. Besøkende, som er 
medlem av Frihavnsordningen (må framvise FH-merket) betaler ikke avgift (se eget oppslag i havna).. 

 Konvolutter for avgift hentes i postkassen på utsiden av pumpehuset. Avgiften ilegges konvolutten som slippes ned i 
slisse på pumpehuset, mens avrevet del legges synlig på båten, eller betal med VIPPS til 95305 og merk betalingen 
med hvilke tjeneste som betales 

9. Legitimasjon 
Båtplasseiere/ -leier har plikt til å legitimere seg ved å oppgi båtplassnummer, eventuelt ved å fremvise nøkkel til 
havnen på forespørsel fra vaktene. 

10. Manglende overholdelse av denne vaktinstruksen kan føre til krav om innbetaling av vaktgebyr på samme måte som 
uteblivelse av vakt. 

Åros 11. februar 2019 

 

 


