
Båtar i Korshamnsvikarna - Regler för säsongen 2022 
 

Syfte och Ansvar 
Syftet med dessa regler är att minimera risk för skada på båtar och våra anläggningar och att med bättre 
ordning och reda skapa ökad trivsel för alla. 
Medlem som disponerar båtplats är ansvarig för att nedanstående regler respekteras och följes.  
Om något är oklart vänligen kontakta hamnkapten eller någon av styrelsemedlemmarna. 
 
Märkning 
Varje båt/flytetyg, oavsett om den är förtöjd i inre viken, vid pontonerna, ligger på svaj, mot skären eller 
förvaras på land, sommar eller vinter skall vara märkt med medlems andelsnummer i KBF. Märkningen 
skall kunna observeras från brygga och vid förvaring på land. Det går bra att använda olika märkdekaler 
med en tydlig siffra. Även ”Tillfälligt nyttjare av KBF:s anläggningar" är skyldiga att markera sina båtar 
enligt ovan med det tillfälliga andelsnummer som delas ut i samband med kontraktsskrivning. 
 
Förtöjning i inre viken 

• Fören skall förtöjas i 2 bergöglor, med fjädrande avlastning på förtöjningsgodset 
• Det är inte tillåtet att förtöja i brygg-gångar. Obelastad hoppiland lina accepteras 
• Aktertamp, skall förtöjas under bojen med fjädrande avlastning. 
• Se till att bojen är ren från havstulpaner. En bit kätting närmast boj rekommenderas 
• Lämpliga fendrar skall användas! Häng dem ej för högt! Hur ser din grannes båt ut? 
• Kulor i stor dimension rekommenderas. Ger bättre skydd, rätt hängda från relingen! 

 
Förtöjning vid pontonerna/Stångbojarna 
Varje båt skall ha 2 fjädrande förtöjningar i fören samt 2 parallellt längsgående förtöjningar från aktern till 
stångbojarna. Akterförtöjningarna skall vara hårt dragna så att båten ligger väl sträckt.  
 
  
Förtöjning på svaj 
Skall göras med avfjädrad tamp, med skyddande plastöverdrag under boj. Tamp, skall förtöjas under 
bojen med fjädrande avlastning. OBS får absolut inte förtöjas i toppen av bojen eller i bojens anslutning 
mot förankringstamp eller lina. 
Kontrollera beväxning under boj! Havstulpaner! Kätting får ej användas! Kan skada boj-förankring!  
 
Förvaring på land från vår- till höstbryggdagen 
Laserjollarna skall placeras framför klubbstugan, segelbrädor och andra mindre flytetyg skall placeras på 
ställningarna. Inga båtar får placeras eller förvaras på Cementan, slipen eller området runt hamnboden. 
Se anslag 
 
Förvaring på land från höst- till vårbryggdagen 
Vinterförvaringen får inte hindra normal passage eller blockera slipen och området i slipens förlängning 
upp till klubbstugan. Förvaring på Cementan skall ske så att upptagning, förvaring och sjösättning av 
badbryggorna inte hindras. Se anslag 
 
Vakthållning 
Vaktlistan för 2022 är baserad på att alla medlemmar med båtplats och/eller badhytt eller laser/jolle har 
vaktplikt vilket innebär att medlemmarna själva vaktar eller vid förhinder ansvarar för att det finns 
ersättare.  
 
Överträdelse av dessa regler (ref. KBF Stadgar) 
Omärkta, felförtöjda och felplacerade båtar/flytetyg kommer att betraktas och behandlas som 
sjöfynd/hittegods. Kostnad för skador på bryggor och bojar förorsakade av felaktig förtöjning kommer att 
debiteras ansvarig medlem. 
 
Korshamns Badförening, Styrelsen 
 
 
 
 


