
DRAUGEN MOTORBÅTFORENING Postboks 99 Sentrum - 5804 Bergen 
Telefon 55 29 88 10 - E-post: draugen@draugen.net WEB: www.draugen.net – 
Postkasse i foreningens klubbhus- 
 

SKJEMA FOR VINTEROPPLAG for sesongen______ 
Sett kryss -eller numerert prioritert rekkefølge 

På sjøen □ På land □  I  skinnegang□  I  båtskur □  
Landplass tildeles etter ansiennitetsprinsippet og trer i kraft fra den dato avgiften er betalt. 

 
 
PERSONOPPLYSNINGER MEDL. NR.____________ Tlf. hjemme_________________ 
 
Navn________________________________________ Tlf. jobb      _________________ 
 
Adresse_____________________________________   Tlf. mobil   _________________ 
 
Postnr. og Sted________ _____________________________________________________
  
 
 
BÅTOPPLYSNINGER  REG. NR.____________ BRYGGE NR.________________ 
 
BÅTNAVN___________________________________ BREDDE       ________________ 
 
BÅTMERKE__________________________________ LENGDE       ________________ 
 
FORSIKRINGSSELSKAP________________________ VEKT          ________________ 
 

ERKLÆRING 
Som båteier/båteiers representant erklærer jeg herved at jeg har satt meg inn i foreningens ”Rutiner for 
landsetting, opplag og sjøsetting” og ikke forlater båten før jeg har forsikret meg om at den vil stå støtt 

under alle forhold. Båten tåler bruk av foreningens slippvogn og slåk og ikke har svakheter som kan 
medføre skade på personer eller utstyr.  

Båten er ansvarsforsikret. Jeg aksepterer at det er mitt ansvar å anvise hvor båten skal stå på 
slippvognen og å sørge for forsvarlig oppstøtting og ettersyn under landsetting og i opplagsperioden. 

Jeg er innforstått med at vinteropplaget skal være avsluttet og min båt sjøsatt ifølge havnestyrets 
sjøsettingsplan som er å finne på oppslagstavlen. 

Hvis min båt står i skinnegangen forplikter jeg meg til å ha den klar for sjøsetting ifølge den utsettingplan 
som havnestyret har utarbeidet. 

Dersom båten fortsatt står på land etter sjøsettingdato skal det betales et gebyr. 
Ved overskridelse av landligge gir jeg samtidig båtforeningen rett til å flytte båten for mitt ansvar og 

regning dersom foreningen finner det nødvendig. 
Videre aksepterer jeg at det blir ryddet for min regning dersom dette ikke blir gjort av meg i løpet av og 

umiddelbart etter opplagsperioden. 
Denne erklæringen dekker tidspunktet fra båtens første kontakt med slippvognen til kontaktens endelige 

opphør ved sjøsetting. 
Søknadsfrist 10. september 

 
Dato_______________ Signatur_______________________________________________ 


