SARBUVOLLEN BÅTFORENING
VAKTINSTRUKS FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING
Medlemsvakten går fra kl. 20.00 til kl. 24.00 og Securitas overtar deretter vaktansvaret.
PATRULJERINGEN SKAL KUN UTØVES AV PERSONER OVER 18 ÅR
OG GJENNOMFØRES VED AT BEGGE VAKTER GÅR SAMMEN.
Medlemsvaktordningen for sesongen 2020 gjelder fra og med 20. april til og med 30. juni og fra og med
1. august til og med 11. oktober.
I perioden 1. juli til og med 31. juli gjennomføres kveldsvaktene av Securitas.
Hensikten med vaktordningen er å hindre tap og alle former for skade på medlemmenes båter, biler, tilhengere
og utstyr som befinner seg i havneområdet.
VAKTENE møter i vaktrommet i klubbhuset kl. 20.00 og registrerer seg i vaktjournalen med navn og bryggeplass.
Vaktene ringer de som skal på vakt neste kveld og forsikrer seg om at de har husket vaktdagen sin. Benytt
bryggelisten for å sjekke om bryggeplassen er utleid. Godkjente og registrerte leietakere kan gå vakten. Vaktvikar
er de som er registrert og godkjent av båtforeningen, (se vaktvikarlisten), registrerte leietakere av bryggeplass eller
familiemedlemmer til rettighetshavere. Eventuelle vikarer betales av den som rekvirerer.
ANSVARLIG FOR GJENNOMFØRINGEN AV VAKTEN ER ALLTID RETTIGHETSHAVER.
På grunn av sikkerheten, skal inspeksjoner i havneområdet utføres ved at begge vakter går sammen.
Under gjennomføring av vakten skal gul refleksvest benyttes hele tiden og ved inspeksjon på bryggene
skal redningsvest benyttes i tillegg.
Når kun en av vaktene møter, stiller den fremmøtte vakt fritt til å vurdere om vedkommende ønsker å fullføre
vakten alene etter kl. 22:00 og i hvilken grad vaktaktiviteter utføres. Som et minimum skal den ikke-fremmøtte
vakt og kommende natts vakter varsles, avvik protokolleres og vaktprotokollen signeres. Ønsker den fremmøtte
vakt å gjennomføre vakten skal bryggene IKKE patruljeres. Havneområdet for øvrig kan patruljeres.
Havn og parkeringsplass avpatruljeres flere ganger i løpet av kvelden med flittig bruk av lykter.
Det holdes oppsyn med fortøyninger, kalesjer, båtenes tilstand og personer til lands eller vanns i havnen.
Uvedkommende bortvises fra bryggene, men håndgemeng skal unngås. Journalfør hendelser og observasjoner som
kan komme til nytte. Bryggelister og utleielister gir opplysninger om båter i havnen. Sjekk disse om det er behov
for varsling av båteier pga. skade på båt.
Vaktene bes å holde orden i vaktrommet. Søppel som matpapir, tomflasker, etc. samles ved vaktavslutning og
kastes i containeren ved utkjøringen på parkeringsplassen. Døren til Husmannsplassen låses forsvarlig og nøkkel
legges i skap på utsiden. Skapet skal låses. Bryggenøkkelen passer til denne låsen.





Telefonen skal kun brukes til følgende formål:
Kontakte vakter som ikke møter til fastsatt tid
Varsling av neste natts vakter
Varsling av båteier ved båtskader
Kontakt med:
o Politi
112
o Brannvesen 110
o Daglig leder 48 48 59 49

Samtlige vakter er forsikret i If Skadeforsikring av Sarbuvollen Båtforening. Forsikringen omfatter skader som
fører til invaliditet eller død forårsaket av vakttjenesten.
Skader eller død forårsaket av sykdom dekkes ikke. Heller ikke skade på klær mv.
Daglig leder varsles om eventuelle skader på person eller eiendom.
HUSK:
Vaktjournal skal føres. Begge vaktene skal undertegne journalen. Vikarer skal notere hvem de går vakt
for. Alle skal notere henvisning til bryggeplassen vakten tilhører. Unnlatelse av ovennevnte oppfattes som
manglende fremmøte og blir gebyrbelagt i.h.h.t. båtforeningens vedtekter.
GOD VAKT.
Daglig leder

Ved kritiske hendelser skal daglig leder kontaktes.

