
Domstens hamn - regler för båtplats, säsong 2017
Eget ansvar
När Domstens båtklubb godkänt att du får utnyttja en båtplats under säsongen skall man enligt 
stadgarna gå
nattvakt en gång per år.
Det är ditt ansvar att ta reda på vilken dag som gäller för ”din” båtplats.
Kan man inte gå den aktuella natten, skall man själv byta med någon annan.
Vaktlistan och Vaktinstruktionen skickas ut via E-post.
Det är också ditt ansvar att se till att DBK har din rätta E-post adress.
En missad nattvakt kostar 900.- kr
Sjösättning och torrsättning
Sjösättning och torrsättning anordnas av båtklubben, där förutom du själv måste ha en man till 
hjälp
för din båt. Ansvaret är helt och hållet mellan båtägaren och kranföraren så se till att du har en 
fullgod
försäkring. Anmäl önskad tid på schemat, som kommer att sättas upp på ”boden”.
På och avmastning
På och avmastning kan ske under hela säsongen vid vår mastkran men anordnas även med 
kranbil i
samband med torr och sjösättning, detta sker också helt på båtägarens ansvar.
Vaggor och båtkärror
Vaggor och båtkärror skall märkas med namn och telefonnummer och ställas undan efter 
användande,
det är endast båtvaggor och enaxlade trailers med personbilshjul som får stå kvar på 
uppställningsplats
över sommaren. Övriga tvåaxlade och enaxlade med lastbilshjul skall tas bort från hamnområdet.
Nytt för i år: Tomma båttrailers får förvaras på Stejlebacken ovanför bodarna efter kontakt med
Hamnfogden. Det finns plats för 10 trailers till en kostnad av 700 kr/sommar.
Förtöjning
För att spara såväl den egna båten, grannens båt och sällskapets bryggor är det viktigt att båten 
förtöjs
på rätt sätt. För att minska belastningen på bryggor och stolpar bör ryckdämpande fjädrar 
användas.
Förtöjningsgodset skall också vara av lämplig kvalitet. Skot och liknade stumma linor bör inte
användas. Båten skall alltid vara utrustad med fendrar då den ligger i hamn. För att båten skall 
stanna
kvar inom din båtplats är det lämpligt att lägga eventuella akterförtöjningarna i kors.
Hamnstädning
En speciell hamnstädningsdag anordnas varje år. På förmiddagen före årsmötet samlas vi på 
hamnplan
och hjälps åt att snygga upp och göra förbättringar i hamnen. Alla är hjärtligt välkomna att delta, 
Detta
är också ett bra tillfälle att lära känna sina båtgrannar. Vi satsar på en fin stämning i en trivsam och
snygg hamn.
Röda och gröna skyltar
Då vi bara har ett fåtal gästplatser i vår hamn ombeds ni vänligen att grönskylta er båtplats när ni 
ger
er av. Meddela hamnvärden så ser han till att din plats är ledig när du kommer tillbaka.
Adressändring
På Domstens Båtklubbs hemsida kan du meddela oss när du flyttar eller ändrar E-postadress.
Välkomna till hamnen!
Domstens Båtklubb
Styrelsen


