VAKTINSTRUKS
Hamar Båtforening og Hamar Seilforening

•

Vaktmannskapene skal være på plass senest kl. 21:00 og være tilstede til kl. 05:00 den neste
dag. Vaktselskapet Nokas vil rapportere tilbake om det er tomt i vaktbuene før denne tiden slik
at vi sikrer at alle er på plass i den tiden man skal være

•

Vaktlister foreligger slik at det går to personer på vakt i hver av havnene samtidig. Ta kontakt
med hverandre

•

Nøklene hentes og leveres på CIRCLE K STASJONEN i
Vangsveien ved CC Kjøpesenter (natt og dag åpen)
Vakten som står først på vaktlista skal hente nøklene
Hvis klokken er 21:15, og vaktperson nr.2 ikke har kommet på vakt:
Ring hjem til vedkommende og minn om at det er vedkommende sin tur til å gå vakt
Telefonnummeret finner du på vaktlisten.

SE ETTER I VAKTLISTA OM DITT TELEFONNUMMER OG ADRESSE ER
KORREKT OPPFØRT. HVIS DETTE IKKE STEMMER, RETT DET OPP PÅ MIN
SIDE PÅ HBF SIN HJEMMESIDE, ELLER SEND MAIL TIL
post@hamarbatforening.no VI ER AVHENGIGE AV RIKTIGE OPPLYSNINGER
FOR EVENTUELL VARSLING TIL BÅTEIER HVIS NOE SKULLE OPPSTÅ.

•
•
•

Vaktmannskapene har totalforbud mot bruk av alkohol mens de er på vakt.
Vaktene skal gå vaktrunde minimum tre ganger i løpet av vakta, noter på vaktrapport når
vaktrundene er utført.
Vaktmannskapene på Tjuvholmen og Brygga skal ha kontakt med hverandre via telefonen hvis
noe skulle oppstå.

Telefonnummer til Brygga Båthavn 62 52 39 59 Telefonnummer
til Tjuvholmen er
62 52 94 55

Prosedyre hvis det oppstår problemer:
1… Uønskede personer henstilles om å forlate havneområdet.
2… Uønskede personer blir bedt om å forlate området, samtidig som det trues
med å tilkalle politiet.
3… Den andre havnen kontaktes via telefonen og orienteres om forholdet. 4…
Politiet tilkalles på telefon 02800 eller Nokas på telefon 815 00 820.

NØDNUMRE:
BRANN…………110
POLITI…………..112
AMBULANSE….113

•

Gebyr for ikke å møte opp på vakt er satt til kr. 1.500,- Beløpet betales til Hamar Båtforening
på bankkonto nr. 2050.26.97588.

•

Vakter kan byttes innbyrdes blant medlemmene. Se vaktlisten. Vær ellers oppmerksom på at
personen som står på vaktlisten er ansvarlig for oppmøtet hvis ikke det er avtalt at en av
personene på listen over vaktmannskap som kan leies er kontaktet og betalt før vakten
starter.

•

Minstealder for vakthold er 18 år. Det er plasseierens ansvar at dette blir overholdt. Det er
også plasseiers ansvar at vedkommende har nødvendig instruksjon og er skikket til å utføre
vakthold som skissert i vaktinstruksen.

•

Det er utarbeidet liste over personer du kan kontakte hvis du selv ikke har anledning til å gå
vakt. Godtgjørelsen til disse er kr. 1000,- og skal være betalt innen vakten tar til hvis annet
ikke er avtalt.
LISTE LIGGER I INFORMASJONSPERMEN.

•

Toalett for Brygga Båthavn er i rommet innenfor gangen.

•

Ta alltid med nøklene når du forlater vaktrommet. På brygga er dette spesielt viktig da andre
leietagere benytter samme inngang.

•

Vær oppmerksom på at det kan være mer enn en vakt pr. sesong for noen av medlemmene.
Kontroller derfor vaktlisten nøye. Begge havnene må sjekkes

•

Husk at oppdatert vaktliste ligger på nettet, det er kun denne som er oppdatert

•

Vaktmannskaper kan bli pålagt forefallende arbeid vaktnatta. Informasjon om denne type
arbeid vil du evt. finne fremst i vaktperm eller som oppslag i vaktbua.

•

Bruk alltid vaktjakke/vaktvest som henger i vaktrommet.

•

Vaktrapport foreligger i hver havn i vaktrommet. Det kvitteres for utført vakthold og rapporten
leveres i postkassa på Brygga. Vaktrapport fra Tjuvholmen Båthavn leveres til Brygga kl.
04:45 sammen med nøklene. Har det skjedd noe av interesse på vakten skal dette noteres på
rapporten.
HUSK Å DATERE VAKTRAPPORTEN SAMT NUMMER PÅ BÅTPLASSEN

•

Det er avtalt med Nokas at disse besøker begge havnene to ganger hver natt. Ta godt i mot
disse.

EN VELLYKKET VAKT ER DITT ANSVAR

