
Regler for både på land i Kaløvigs nye stativer. 
 

 

Generelt – uanset om båden står på land med eller uden mast. 

 

Nedenstående regler skal respekteres og anvisninger eller påtaler fra havnens 

personale skal følges. 

Såfremt anvisninger eller påtaler fra havnens personale ikke er bragt i orden 

senest 2 døgn herefter, har havnens personale frie hænder til at bringe forholdet i 

overensstemmelse med reglerne. 

For havnepersonalets arbejde opkræves kr. 500,- som grundbeløb + kr. 400,- pr. 

påbegyndt mandetime. 

Desuden opkræves evt. materialer, der er nødvendige for at bringe forholdet i 

orden. 
 

Optagning og søsætning. 

Både tages op/søsættes med havnens kran og køres til den tildelte plads med 

havnens dertil indrettede transportvogn. Evt. skader i forbindelse med løft og 

transport dækkes som regel af havnens transportforsikring. 

Når båden først står på sin plads, dækkes evt. skader af bådejeren og dennes 

forsikring. 

Husk at tjekke, om din forsikring dækker skader der opstår mens båden står på 

land.  
 

Medlemsnummer. 

Båden skal være forsynet med medlemsnummer, der skal være anbragt synligt, 

således at havnens personale kan se nummeret uden at skulle op på stige og 

lignende. 
 

Fendere og tovværk. 

Fendere skal være afmonteret og løst tovværk skal være pakket væk. 
 

Presenninger. 

Da stativerne med båd på til enhver tid skal kunne flyttes med den dertil 

indrettede vogn, må presenninger ikke bindes til f.eks. løshængende vægte, 

dunke og lignende. 

Presenninger skal bindes til selve stativet, dog således at løftearmene ikke 

dækkes, og efter anvisning fra havnens personale. 
 

Arealet under/over og omkring stativet. 

Der må ikke opbevares grej og lignende under eller omkring stativet, da det til 

enhver tid skal være muligt for havnens personale at flytte stativ og båd med den 

dertil indrettede vogn. 

For stiger gælder, at disse godt må være læst fast til stativet, dog således at det 

ikke hindrer en evt. transport af stativ og båd. 

 



 

Klargøring. 

Stativerne lejes af havnen, dog således, at man ikke lejer et bestemt stativ fra år 

til år, men et uspecificeret stativ af den rette type/størrelse til den pågældende 

båd. 

Bådejere opfordres derfor til at passe godt på det tildelte stativ – herunder ikke at 

overmale det i forbindelse med forårsklargøringen. 
 

Fejl og mangler. 

Skulle der være fejl eller opstå mangler, skal dette straks meddeles til havnens 

personale. 
 

Cockpit telt og presenning. 

Såfremt man ønsker at have båden på land med cockpit telt og/eller, skal der 

monteres støtteben på stativet. 

Disse følger med i stativlejen. 

 

 

 

For både, der står med mast på land gælder endvidere: 
 

Støtteben. 

Med i lejen af et stativ følger efter behov ét sæt støtteben. 

Såfremt båden står på land med mast samt cockpit telt og/eller presenning skal 

der monteres yderligere ét sæt støtteben. 

Dette koster kr. 250,- pr. sæt/sæson. 
 

Sejl. 

Alle sejl skal afmonteres – dette gælder også rulleforsejl. 

Skjulte storsejl i mast skal surres. 
 

Mast og rig. 

Alle fald og liner skal spændes langt ud, så de under ingen omstændigheder kan 

røre masten.  

  

 

 

 

 

 


