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A.  Nyttjanderätt 
Medlem som erlagt för året fastställd års- och hamnavgift får nyttja av hamnkapten anvisad 
bryggplats. Om Du inte har hamnplats eller får båtburen gäst kan Du tillfälligt anlöpa hamnen 
efter överenskommelse med hamnkapten. 
Medlem är ej berättigad till att, utan styrelsens medgivande, lägga mer än en båt i hamnen. 
Båt får ej lämnas kvar i sjön över vinterperioden. 
Bryggplats tillåtes normalt endast för båtar med följande maximala data: Löa 10,0 m, Bredd 
3,5m Djup 1,5m  Deplac 3 ton. 
 
B.  Sjö- torrsättning 
Båtägare kan använda klubbens slip vid kronbryggan för sjösättning och torrsättning. 
Varje medlem ansvarar för sin egen båt vid sjösättning och torrsättning. 
 
C.  Förtöjningsregler 
Båt skall vara förtöjd vid bryggan på ett sjömannamässigt sätt avseende kvalitet och 
dimensioner på förtöjningsgods, fjädrar, fjädersäkringar samt fästanordningar.  
Förtöjning skall alltid vara anordnad med minst en fjäder mot bryggan och med två mot boj 
alt stolpe i aktern. Vid förtöjning mot stolpe skall låg fästpunkt väljas. 
Större båtar skall förtöjas med minst två fjädrar mot bryggan.  
Förtöjningsgods som är monterat på boj eller i stolpe skall bortmonteras efter det att båten är 
torrsatt. Tampar och fjädrar riskerar annars att frysa fast i isen med ökad risk för skador.  
 
D.  Områdesordning 
Uppställning av bilar inom klubbområdet skall ske på markerade platser.  
Båtar får ej uppställas på land vid, eller förtöjas vid kronans brygga. 
Fordon får ej parkeras på planen vid kronans brygga. 
 
E.  Husvagn/Tält 
Klubbmedlem får ställa upp husvagn eller tält inom klubbområdet under helger, samt under 
högst tre dygn under vardagar i samband med verksamhet vid (på) sjön. 
Tillstånd för längre tid kan beviljas av styrelsen (hamnkapten). 
 
F.  Fiske 
Klubbmedlem får fiska i de fiskevatten som tillhör Veckholms skjutfält. Fiskevatten omfattas 
av strandlinjen till 300m från densamma. Se karta anslagen vid klubbhuset. 
Fisket får bedrivas med handredskap, angeldon, ståndkrok, ryssja, mjärde och nät med en 
längd av högst 100m. Näten skall märkas med ”Göta Båtklubb” och ägarens namn. Fiske får 
ej bedrivas närmare än 100m från yrkesfiskares redskap. 
 
G.  Miljövård 
Spillolja, lösningsmedel etc, samt sopor placeras på därför avsedd miljöstation.  
Kasserade batterier (av alla slag) bortforslas genom resp ägares försorg. 
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H.  Förråd 
Önskemål om förrådsutrymme anmäles till hamnkapten. 
I varmförråden får ej förvaras bensin, oljor, fisknät eller annat som avger lukter. 
Särskild oljebod finns för förvaring av bensin- och oljeprodukter, samt gasol. 
Motorer förvaras i därför avsett förråd. 
 
J.  Uppläggningsplats 
Vinteruppläggningsplats finns inom klubbområdet. Lägg upp båten enligt anvisning, så att 
andra båtar ej blockeras. 
Båtar märkes med ägarens namn. 
Efter sjösättning skall vinteruppläggningsmateriel (ställningar mm) plockas ihop och platsen 
städas av. 
Ställningar, båtvagnar etc uppställes på anvisad plats.  
Vagnar etc märkes med ägarens namn. 
 
K.  Passage till hamnområdet 
Klubbområdet ligger inom militärt skjut- och övningsfält 
Detta innebär att farlig verksamhet kan bedrivas samt att det på fältet förekommer 
blindgångare. Verksamhet kan pågå oavsett tid på dygnet. 
 
Farlig verksamhet aviseras genom varningsmeddelande 
Upplysning om detta finns anslaget vid infarten till skjutfältet och/eller via klubbens hemsida 
under Avlysningar. 
 
Tillträde under farlig verksamhet medges enbart av övningsledaren 
Under sådan verksamhet har Försvarsmakten företräde. Det är övningsledaren som avgör 
om tillträde medges under denna tid. Medges du tillträde måste du följa anvisningar från 
övningsledaren. 
 
Riskområde vid farlig verksamhet. 
Hela fältet kan ligga i risk vid farlig verksamhet 
 
Tillträde under övrig tid. 
Militär verksamhet kan förekomma övriga tider. Tillträde sker alltid på egen risk. 
 
Lån av kvitterad nyckel till annan 
Underkvittering får endast ske om låntagaren är familjemedlem i Göta Båtklubb och har tagit 
del av dessa bestämmelser samt Båtklubbens stadgar och ordningsregler. 
 
Förverkande av nyckel, förlust av denna etc 
Om dessa bestämmelser ej följs, förverkas rätten till nyckeln och skall återlämnas vid 
anmodan. Vid förlust skall detta omgående anmälas till klubbens sekreterare. Vid utträde ur 
klubben, eller då nyckeln ej längre behövs, skall den återlämnas till klubbens sekreterare 
utan anmodan. 
 
Passage med fordon göres den kortaste vägen från skjutfäItsbommen vid 
Förläggningsholmen till klubbområdet. 
 
Vid skjutningar (då röd flagga är hissad vid infarten) är medlem skyldig att följa utfärdade 
säkerhetsbestämmelser. Samråd skall ske med säkch (platsch) vid skjutfäItsexpeditionen 
före passage till klubbområdet. 
 
Bommen skall alltid hållas låst om det inte pågår skjutning (motsv) på fältet. 
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På icke ordinarie arbetstid skall bommen låsas av Dig även om den står öppen när Du 
kommer. Undantag om Du ser att det pågår annan verksamhet på fältet. 
 
L.  Identifiering av båt 
Klubben rekommenderar sina medlemmar att ha sina båtar registrerade i Svenskt båtregister 
(www.svensktbatregister.se) 
 
M.  Behörighet att vistas på skjutfältet 
Medlem skall alltid vid vistelse inom Veckholms skjutfält vara beredd att vid kontroll kunna 
styrka sitt  medlemskap i båtklubben med giltigt medlemskort och gällande ID-handling, samt 
kunna uppvisa ”rätt” kvitterad nyckel. 
Familjemedlem som använder medlems båt självständigt skall lösa familjemedlemsskap. 


