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 INNSTRUKS FOR PIRMASTER I RYGGE BÅTFORENING 
 

1. Pirmaster går runder på sine tildelte brygger og ser over om disse er i forsvarlig stand 
og kontrollere at båter ligger etter fastsatt reglement i forhold til fortøyninger og at 
oblat og plass nummer stemmer, samt at båter som er registreringspliktige har synlig 
registreringsbevis. 
 

2. Det skal være gummi avlaster på alle fortøyninger, alle landfaste plasser fortøyes med 
stramme fortøyninger bak, spring som holder båten fra land og slakke fortøyninger 
foran mot land med løse tamper, disse må kunne slakkes ved høyvann, ikke faste 
løkker. På flytebryggene skal alle ha stramme fortøyninger, båten legges så langt inn i 
plassen som mulig. 
 

3. Oblat deles ut av havnesjef etter at registrering er notert i Winmarin. Oblatet settes på 
av pirmaster. Ved feil båt på plassen noteres båttype eventuelt reg.nr og oblat på 
skjema som leveres havnesjefen.  
 

4. Bryggefendere skal kun være av merket «PARMA-fender». Viser til utsendt info og 
hjemmesiden. Hvis det foretas utbedringer (treverk/gangbane eller trekant) på plasser, 
skal det kun benyttes godkjente materialer. Mangler/utbedringer noteres på eget ark i 
havnestua slik at havnesjef er oppdatert. 
 

5. Båter som ligger ureglementert, meldes til havnesjef som foretar videre undesøkelser. 
Pirmaster kan låse båter fast til bryggen etter henstilling fra havnesjef. Båter som ikke 
hører hjemme i vår havn kan også låses fast etter nøye undersøkelser om eierskap og 
hvem som har lagt den der. Slike avgjørelser varsles til havnesjef umiddelbart. 
Opplåsning av båter blir belaster eier i henhold til gjeldende satser. Opptak av båter 
skal godkjennes av styret og belastes eier av denne. 

 
6. Båter som tilhører Fuglevik Båtservice skal være merket med blått bånd i henhold  

til avtale, disse kontrolleres med tanke på at plass og tidsavtale er i følge avtale. 
 

7. Jolleplasser tildeles oblat slik at Pirmaster vet at de tilhører vår havn. 
 

8. Pirmastere skal holde god kontakt med havne-/vaktkomitè angående vedlikehold og 
nyanskaffelser i havneområdet. 

 
9. Pirmaster har ikke myndighet til å forvise medlemmer fra havnen. Slike tilfelle 

avgjøres av styret. I tilfelle der havnen blir besøkt av personer som ikke opptrer i 
henhold til våre regler, kan disse bortvises. Dette må skje på en måte som ikke skader 
foreningens anseelse. Pirmaster skal til enhver tid opptre servicevennlig for våre 
medlemmer/besøkende og informere og rettlede om regler i havna. 

 
10. Hvis en Pirmaster ikke lenger ønsker å fungere, skal det meldes fra til havnesjef, som 

vil søke å finne en erstatter. Denne skal godkjennes av styret. 


