
NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN r.f. 

VILLKOR FÖR HAMNPLATS 

1. 
Båtägaren (ägaren) ansöker om hamnplats på Björkholmen och Blekholmen enligt instruktioner på Nyländska 

Jaktklubbens r.f.:s (NJK) hemsida www.njk.fi eller annat medium samt förbinder sig att följa de instruktioner 

som givits av NJK. I fall hamnplatsen inte skriftligen uppsagts före 1 mars, fortsätter hyrestiden automatiskt 

under följande säsong. Juniorer har rätt till hamnplats vid brygga eller boj enbart på särskild skriftlig ansökan. 

NJK har full rätt att bestämma vilka typs båtar har rätt till hamnplats och rätt att prioritera. 

2. 
Ägaren förbinder sig att se till att båten förvaras på den plats som anvisats honom på Björkholmen eller på 

Blekholmen. NJK har vid behov rätt att anvisa en ny hamnplats. NJK har även rätt att gratis disponera 

hamnplatsen, t.ex. såsom gästplats då hamnplatsen inte är i ägarens bruk. Ägaren bör på Blekholmen meddela 

hamn-kaptenen när hamnplatsen är ledig i mer än tre dagar. Hamnplatsen gäller från islossningen till 15.11. 

Båtar på land bör vara bortflyttade före vinterförvaringen av båtar inleds, eftersom de sistnämnda har förtur 

till specificerade platser på området. Båtar på land jämte trailrar bör vara märkta med ägarens namn, 

telefonnummer och e-postadress. 

3. 
Ägaren förbinder sig att utan ersättning flytta sin båt samt temporärt upplåta sin hamnplats att användas av 

NJK eller NJK Service Ab i samband med större evenemang t.ex. Båttorget och större regattor. NJK informerar i 

NJK – Nytt, via hemsidan eller på annat lämpligt sätt om behovet att ta i bruk uthyrda hamnplatser. 

4. 
NJK debiterar ägaren enligt gällande prislista. Alla avgifter till NJK och NJK-Service Ab bör vara betalda innan 

ägaren har rätt att disponera hamnplatsen. NJK har kvarstadsrätt till båten, mast, segel, trailer, presenning 

och övriga tillbehör för förfallna avgifter. 

5. 
All utrustning skall förvaras i båten. (på Blekholmen får segel tillfälligt torkas i segeltorkskjulet) Ägaren skall se 

till att det är snyggt och prydligt runt båten. Ägaren får använda elektricitet enbart för normalt bruk. 

Kontinuerligt bruk av värmare eller motsvarande är förbjudet. NJK förutsätter att ägaren använder sig av 

landströms-kabel, med en tre-polig blå stöpsel som passar direkt in i strömuttaget. 

6. 
Ägaren förbinder sig att fungera som nattvakt enligt nattvaktsreglemente. Ägaren är ansvarig för att vid förfall 

skaffa en ställföreträdare och eventuellt ersätta denne. 

7. 
Båten bör vara registrerad i klubben och vara besiktigad under hela hyresperioden. 

8. 
Övernattning får inte ske i båten på Björkholmen förutom vid av- eller hemfärd på seglats, på Blekholmen sker 

övernattning mot avgift enligt gällande prislista. Arrangerande av fester på båten är strikt förbjudet. 

Hamnkaptenen kan i vägande fall på förhand bevilja undantag. 

9. 
Ägaren förbinder sig att se till att beslag jämte förtöjningsutrustning är i gott skick och lämplig för ändamålet, 

samt att se till att skada inte uppkommer på NJK:s eller tredje persons egendom. NJK fritar sig från allt ansvar 



för alla person- och sakskador. Ägaren bör ha en heltäckande i kraftvarande försäkring som täcker alla 

eventuella skador, även personskador och skador på tredje part. 

10. 
Ägaren förbinder sig att följa de regler som gäller för NJK:s område, egendom och verksamhet, samt att följa 

instruktioner av behöriga funktionärer och av personer anställda av NJK. 

11. 
Ägaren har inte utan skriftligt tillstånd rätt att låna ut eller mot ersättning överlåta den anvisade hamnplatsen 

åt tredje person. 

12. 
NJK har rätt att förvägra eller med omedelbar verkan säga upp hamnplats om ägaren bryter mot dessa villkor. 

NJK har trots detta rätt att debitera full avgift för hela säsongen. NJK har även rätt att debitera ägaren för 

skäliga tilläggskostnader som brott från ägarens sida åsamkar. 

13. 
Dessa avtalsvillkor kan ändras enbart genom beslut av NJK:s styrelse. (Dessa villkor har fastställts 13.4.2011) 

 


