Båtägaransvar
1. Båt som ligger upplagd på slipen och/eller ligger förtöjd inom klubbens område
skall vara försäkrad med minst ansvarsförsäkring.
2. Utnyttjande av slipen som uppläggningsplats debiteras med på höstmötet
fastställd säsongsavgift. Endast tilldelad plats får användas.
3. Båtägare som önskar ha båt upplagd på slipen sommartid måste begära
tillstånd för detta genom styrelsen som tar beslutet vid styrelsemöte.
Sommaruppläggning debiteras med säsongsavgift.
4. Varje båtägare ansvarar för att palla upp sin båt på ett betryggande sätt.
Bockar, vagnar och pallning skall vara godkända av slipförman före
upptagning.
5. Varje bock, vagga eller vagn skall vara märkta med ägarens namn och
telefonnummer.
6. Båt upplagd eller förtöjd inom föreningens område skall vara märkt så att
ägaren kan kontaktas
7. Vid användande av öppen eld eller varmt arbete skall eldsläckningsmateriel
finnas på plats.
8. Varje båtägare ansvarar för att städa egen uppläggningsplats samt ta hand
om egna sopor
9. Uppvärmningsanordningar i båtar och på slipområde får inte användas utan
uppsikt/närvaro.
Sjösättning/Upptagning
10. Sjösättning eller upptagning sker efter av slipförmannens uppgjorda turlista.
11. Båtägare ansvarar för att sling och kopplingar är korrekt lagda
12. Försäkringspremien och avgifter till klubben skall vara betalade och kunna
uppvisas på anmodan.
Rangering inom slipområdet
13. Vagn eller båtkärra skall vara genomgången och lämplig för transporten
14. Båt skall vara säkrad på kärra
Försäkringar

Båtägaren har FÖRSÄKRAT för
följande:

KBF har FÖRSÄKRAT för följande:

Skada på båten

Funktionärsansvar - skada som orsakas av
funktionär

Skada på annan person vid hantering av
båten

Skada på funktionärer och medlemmar

Skada på annan båt eller egendom

Det är BÅTÄGAREN som har ansvaret för båten och dess försäkring.
Det är BÅTÄGAREN som svarar för eventuella självrisker.

Undertecknad båtägare är införstådd med följande regler för rangering av båt inom KBF slipområde,
Kvicksund:
1.
2.
3.
4.

Gällande ansvarsförsäkring skall finnas som täcker skador på annan och tredje part.
Jag som båtägare ansvarar för egen självrisk
Skador på egen båt som följd av haveri av transportvagn/kärra täcks av egen försäkring
Jag som båtägare ansvarar för att ha kännedom om gällande ordningsregler samt följa dessa
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