
 

 
 

REGLEMENT FOR HJELLESTAD SEILFORENING SIN 
HAVNEDRIFT 

 
 
 
Hjellestad Seilforening (HjS) leier ut båtplasser relatert til idrettslagets virksomhet. Dette 
reglementet gjelder leietakere og disponenter.  
 
TILDELING 
 
 Leiepriser gjeldende for båtplasser fastsettes av styret. 
 Tildelt båtplass kan benyttes fra 15. mars til 15. oktober. 
 Leieforholdet gjelder for en sesong om gangen. 
 Maks. tillatt størrelse på båter er 10 m (33 fot) eller 5 tonn. 
 Båtplasser for tildeles etter følgende prinsipper og rekkefølge: 

 
1. De som har havneplass tilbys å fornye leieperioden neste periode for tilsvarende 

båt. Ved å betale havneleie innen fristen som er satt av styret anses det som man 
har fått tildelt havneplass. 

2. Ledige plasser tildeles basert på søknad/henvendelse. Styret v/Eiendomsutvalget 
kan gi prioritet til enkelte båttyper eller leieforhold, f.eks aktive1 seilbåter.  

 
 Havneleien skal være betalt før tildelt plass kan benyttes. 
 Leietager har ansvaret for at båten har forsvarlige fortøyninger med avlastere. 
 Leietaker og båtfører skal utvise normal aktsomhet, særlig knyttet til foreningens 

jolleaktivitet. 
 Båtplasser som er tildelt, men som i kortere eller lengre perioder ikke benyttes av leietaker 

kan benyttes vederlagsfritt av HjS. 
 Fremleie av tildelt båtplass er ikke tillatt for leietager.  
 Båteiere som lar båten ligge i havnen utover tillatt periode, vil kunne risikere å miste sin 

prioriterte rett til båtplass ved kommende tildelinger. 
 Båteiere som lar båten ligge i havnen utover tillat periode vil kunne bli fakturert kr 250.- 

per dag. Tap av fortrinn vil bli vurdert. 
 Eiendomsutvalget kan av praktiske og/eller seilsportslige årsaker avvike fra punkter i 

reglementet. 
 
SKADE 
 
 HjS holder moringer, bøyer og kaianlegg og sørger for vedlikehold av disse.  
 HjS påtar seg ikke ansvar for skader eller konsekvenser som kan oppstå ved brudd på 

fortøyningsgods enten skaden skyldes at ens egen båt er kommet i drift eller at en annen båt 
har slitt seg og forårsaket skade, eller skaden skyldes andre hendelser som brudd på 
fortøyningsgodset kan medføre. 

 Båteier er ansvarlig for forsikring av egen båt og eiendeler. 

 
1 Med aktiv seilbåt menes at man deltar på minst 2 terminfestet regatta. 



 

 HjS fraskriver seg ethvert ansvar for skade på person, båt eller utstyr oppstått som følge av 
bruk av havnen og dens utstyr. 

 For skader som voldes på havnen og som kan lastes båteier, heftes båteier med båten og alt 
dens inventar som håndgitt pant. 

 
MISLIGHOLD 
 
 Ethvert mislighold av denne avtalen gir HjS rett til å avslutte leieforholdet. I særlige 

tilfeller kan styret også avslutte leieforhold.  
 
AVTALE-AVBRUDD 
 
 Ved oppsigelse av leieavtale i sesongen vil ikke innbetalt leie bli refundert. 
 Avbrudd i leieforholdet grunnet naturskade dekkes i den utstrekning bryggens forsikring 

dekker slikt avbrudd. 
 
REGLEMENTSENDRING 
 
 Dette reglementet kan endres av styret. 


