
Søknad om båtplass i Kambo Båtforening.  
 

 

Viktig melding til dere som ønsker båtplass hos Kambo BF  

 

For å kunne søke båtplass hos Kambo BF må dere vær medlem i foreningen, innmelding skal 

gjøres ved å fylle ut innmeldingsskjema på vår hjemmeside www.kambobf.no  

For medlemmer gjøres alle endringer vedr. båtplasser av den enkelte gjennom Havneweb der 

alle medlemmer får tilgang. 

 

1. Alle som har fast tildelt båtplass og ønsker den samme plassen neste år, skal ikke 

gjøre noen ting (dere får den samme plassen neste sesong).  

 

            Unntaket er:  

• Ønsker å søke om bytte til en annen plass (Gjøres i Havneweb).  

• Ønsker å søke om en større eller mindre plass (Gjøres i Havneweb).  

• Ønsker ikke å benytte plassen neste sesong (Gjøres i Havneweb).  

 

2. Alle som ønsker å søke om båtplass (både de som har hatt sesongplass i en 

avsluttet sesong, og de som ikke har hatt plass tidligere, men ønsker nå).  

Logg inn på Havneweb og registrer dere på en av ventelistene på båtplass, Fast 

plass, låneplass o.s.v.  
Ny tildeling av ledige plasser skjer årlig i løpet av januar.  

Dette skjer etter ansiennitetsprinsippet og etter følgende regler:  

1. Forandringer for de med fast plass fra før. 

2. Tildeling av nye faste plasser.  

Søknadsfrist for dette er 31. desember årlig.  

 

HUSK AT DET ER DITT ANSVAR AT VI FÅR TAK I DEG.  

Dvs. at du er ansvarlig for å informere oss dersom du skifter e-post adresse, 

postadresse eller telefonnummer. 

 

Dette skriv legges ut på Spond, eller sender vi ut på e-post til alle som vi har registrert 

det på. 

 Til de som ikke har e-post, kan få dette i vanlig post, men må da ta kontakt med 

sekretær. 

Håper disse nye rutinene vil forenkle jobben både for medlemmene og styret. 

 

 

Styret i Kambo Båtforening 
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