
 

 

ORDENSREGLER 
 

for 

 

BISPEBRYGGA BÅTFORENING 
 

Stiftet 27. juni 1928 

 
Vedtatt på årsmøtet 10. februar 1993, med senere endringer senest 26.02.2014 

 

 

1.  BÅTPLASS I HAVNEN 

1.1 Båtplass ved brygge anvises av styret. Styret fordeler båtplassene etter båtenes størrelse, og 

det er bare båt som er registrert på medlemmet som skal ligge på den anviste plassen. Det 

er ikke tillatt å låne bort den anviste plassen uten styrets tillatelse. 

 

1.2  Medlem som planlegger bytte av båt, må sende skriftlig søknad om dette til styret. Dersom 

den nye båten er mindre eller av samme lengde og bredde som den gamle, kan aksept 

påregnes, i annet tilfelle må man vente på tur til en passende plass blir ledig. 

 

1.3  Medlemsbåt skal være registrert på eier i skipsregisteret eller småbåtregisteret og utstyrt 

med lett synlig registreringsnummer. 

 

1.4  Båt ved brygge skal være forsynt med minst 4 stk. fjærende (gummi)fortøyninger av 

forsvarlig dimensjon, og være fortøyd/fendret slik at den ikke skader brygger eller 

nabobåter. Fortøyningen skal fjernes når båten tas på land for vinteren. Ved bruk av strøm 

fra brygge skal godkjent strømkabel og kontakt for utendørs bruk benyttes, og ha minimum 

tverrsnitt på 2,5 mm². 

 

1.5 Yrkesmessige båter eller båter i spesielt dårlig forfatning tillates ikke i havnen. 

 

1.6  Dersom medlem i en periode har sin båt utenfor havnen, kan foreningen v/styret etter avtale 

med medlemmet disponere båtplassen. 

 

 

2.  VINTEROPPLAGSPLASS/BOBLEHAVN 

2.1  Tidsperiode for ilandsetting og vinterplassering fastsettes av styret i overensstemmelse med 

Oslo kommunes ordensregler for småbåthavner og opplagsplasser. Medlem kan ikke 

påregne å få sin båt satt på land før denne perioden starter eller etter at den er avsluttet. 

Medlem kan ha sin båt liggende i boblehavn over vinteren, men må eventuelt omplassere 

den etter styrets anvisninger. 

 Kontingent/avgift blir den samme enten båten ligger i boblehavn eller i opplag på land. 

 

2.2 Ved opptak på land er det medlem eller den som medlem bemyndiger som er ansvarlig for 

riktig plassering av løftestropper på båten slik at ikke givere, aksling, ror, flyndre etc. blir 

skadet. Dersom slik skade likevel skjer, er det medlemmet selv som må bære kostnadene 

for reparasjon. Det anbefales at medlemmene setter merker på båten der hvor stroppene 

skal plasseres. Etter at båten er satt på plass, er det medlemmets ansvar å sørge for at båten 

er forsvarlig avstivet og at båt og eventuell vinterdekning ikke faller ned og skader andre 

båter. Fra det utkommanderte vaktlaget skal én velges som leder (flaggmann). 

Vedkommende er øverste myndighet når det gjelder instruksjoner til og fra truckfører, og 

skal bære refleksvest. Ved opptak/utsett av båt over 6 meter, skal det utenom de fastsatte 

tider være en truckfører og minst én person til stede og assistere truckfører. 

 



 

 

2.3  Tidsperiode for sjøsetting på våren fastsettes av styret, og medlemmene må ha sine båter 

klare i den tur de ligger på opplagsplassen. Ved sjøsetting skal eier eller bemyndiget være 

til stede. Båt som ikke er ferdig til fastsatt tid og hindrer sjøsetting av andre båter, kan 

flyttes mot fastsatt gebyr uten at eier varsles. 

 

2.4 Til overdekking må bare benyttes materialer som tilfredsstiller rimelige skjønnhetskrav. 

Etter sjøsetting skal plassen der båten har stått, ryddiggjøres og alt dekningsutstyr, 

presenninger, spesielle bukker etc. fjernes fra opplagsplassen. 

 

2.5  Alle båter med drivstoff ombord er potensielle brannbomber, og medlemmene bes være 

meget forsiktige når det gjelder oppbevaring av drivstoff og ildsfarlige gjenstander ombord. 

Spillolje skal tømmes i miljøcontainer, og må ikke være blandet med bensin eller vann. 

Gamle batterier, malingsrester etc. skal plasseres på anvist sted i miljøcontainer. 

 

2.6 Ved utleie av plass på land for vinteropplag av ikke-medlemmers båter, gjelder de samme 

regler om båtenes maksimumsmål som for foreningens medlemsbåter.  

 

 

3.  KLUBBHUSET OG UTSTYR 

3.1 Medlemmer og deres familie/mannskap kan fritt benytte Bispestua med alle fasiliteter og 

utstyr, men må sørge for at det ryddes. Foreningens utstyr skal vaskes og settes på plass. 

 

3.2 Medlemmer kan fritt benytte verkstedet, men spesielle maskiner og utstyr kan bare benyttes 

ifølge reglement som er slått opp.  

 

3.3 Medlemmer kan lagre 1 stk. påhengsmotor i lager ved garasje. Foreningens forsikring 

dekker ikke ved innbrudd eller skade. 

 

3.4  Foreningens eiendeler/utstyr må ikke lånes ut til utenforstående uten styrets tillatelse. 

 

 

4.  PARKERING 

4.1  I opplagstiden er det ikke tillatt å parkere bil på foreningens område. Inn- og utkjøring kan 

bare unntaksvis skje for av- og pålessing av tungt utstyr. I sommersesongen skal parkering 

skje på oppmerkede plasser.  

 

 

5.  ANDRE FORHOLD 

5.1 Bortsett fra salg av egen båt, er det ikke tillatt for medlemmer å drive privat yrkesmessig 

aktivitet av noen art på foreningens område. 

 

5.2 Årlig medlemsavgift består av to deler, en fast medlemskontingent og en arealavgift for 

båten. Den sistnevnte er basert på båtens totale lengde + 0,5 meter x bredde + 0,5 meter og 

omfatter både havneplass og vinteropplag, alternativt boblehavn. Medlem som har solgt sin 

båt og midlertidig ikke har båt registrert som medlemsbåt i havnen en sommer og/eller i 

vinteropplag/boblehavn en vinter, kan søke styret om nedsatt arealavgift. Medlem som har 

båt som ikke er registrert medlemsbåt i vinteropplag eller boblehavn, må betale avgift som 

ikke-medlem. 

 

5.3  Medlem må selv sørge for å holde sin båt forsikret. Foreningens ansvar begrenses til det 

ansvar som foreningen etter loven kan komme opp i, ved skade som måtte oppstå.  

 

5.4  Enhver som oppholder seg på foreningens område, skal vise hensynsfullhet, aktsomhet og 

  følge foreningens vedtekter og ordensregler. 

 



 

 

5.5  Foreningens styre skal påse at dette reglement blir fulgt. Medlemmer som gjør seg 

skyldige i grov eller gjentatt krenkelse av reglementet, vil bli vurdert etter foreningens 

vedtekter. 

 

5.6  Klager vedrørende forhold i havnen, klubbhuset og på opplagsplassen sendes skriftlig til 

 foreningens styre.                                                                                                 
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