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 INNHOLDSFORTEGNELSE: 
 
 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 
 
 2. REFERANSER 
 

3. KOMITELEDERS OPPGAVER OG MYNDIGHET 
 

4. KOMITEMEDLEMMENES OPPGAVER OG MYNDIGHET 
 

5. VINTER OG VÅRKLARGJØRING AV BRYGGEANLEGG 
 

6. OPPGAVER I BÅTSESONGEN 

1. ANVENDELSE OG HENSIKT 

Denne instruks gir en beskrivelse av stillingen som leder for bryggekomiteen og komi-
temedlemmenes oppgaver og plikter. 

 
Instruksen anvendes for å avklare forhold vedrørende rapportering, ansvar og myn-
dighet. 

2. REFERANSER 

2.1. DBF-001 Vedtekter for Døvik Båtforening.  

2.2. DBF-002 Hovedinstruks for Døvik Båtforening 

3. KOMITELEDERS OPPGAVER OG MYNDIGHET  

- Fast medlem av styret for DBF. 
- Rapportere til Styrets leder. 
- Utarbeide årsmelding og budsjett fra Bryggekomiteen innen 1.12. 
- Melde endringer av medlemmer i komiteen innen 1.12 
- Forestå salg, og utleie av båtplasser. 
- Ajourføre lister over salg og fremleie av båtplasser. 
- Påse at båtkort fremlegges før båtplass tas i bruk ved kjøp og utleie. 
- Ledelse av Bryggekomite: 
- Leder innkaller umiddelbart etter årsmøtet hele komiteen til møte for gjennom-

gang av instruks, dette for å klargjøre oppgavene til hvert enkelt komitemedlem. 
- Avholde planleggingsmøter med medlemmene i bryggekomiteen. 
- Organisere dugnadsarbeidet på bryggeanlegget ved fellesdugnadene. 
- Organisere vinter og vår klargjøring av bryggeanlegget. 
- Kontrollere at bryggeanlegget er uten skader.  
- Oppdatere permer for båtkort. 
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4: KOMITEMEDLEMENES OPPGAVER OG MYNDIGHET: 

 
- Delta på vinter og vår-klargjøring av bryggeanlegget. 
- Følge opp sin tildelte del av bryggeanlegget. 
- Melde eventuelle skader til bryggeleder. 

 
- Hvert enkelt medlem av komiteen utfører oppgavene på sin tildelte del av brygge-

anlegget i henhold til arbeidsinstruks for Bryggekomiteen beskrevet i kap.6. Bryg-
geformannsområder er oppdelt som følger: 

- Brygge nr. 1 plass 1 til 16 og Brygge 6 plass 152 til 155 pluss jolleplasser.  
- Brygge nr. 2 plass 17 til 44.  
- Brygge nr. 3 plass 45 til 72.  
- Brygge nr. 4 plass 73 til 92 og plass 130 til 151.  
- Brygge nr. 5 plass 93 til 129 

 
 
 5: VINTER OG VÅRKLARGJØRING AV BRYGGEANLEGG 
  

    5.1. Vinterklargjøring. 

 Medio oktober, eller i god tid før isen legger seg skal bryggeanlegget klargjøres for 
vinteren.  Båteiere som fremdeles ikke har tatt opp sine båter varsles. 

   - Vannet stenges av i kum sør-vest for hytta med sluseventil, og anlegget blåses 
tomt, fortrinnsvis med luft inn på dreneringsventil i samme kum, og ut på alle tap-
pesteder på bryggene, ytterst til innerst. 

-  Forbindelsene ut til flytebryggene kobles i fra.  Dernest blåses det tomt på land 
fra øverst til nederst.  La dreneringsventil i kum hvor luft ble blåst inn stå åpen      
gjennom vinteren. 

   - Ventil i kum på land (østside av bekken) må alltid stå åpen ved tømming av an-
legget.  Sørg for at isolasjon nede i kummene dekker vannledningene slik at 
vannforbindelsen til hytta ikke fryser.  

- Vannmåler leses av i kum sør-øst for hytta og rapporteres til Leder. 

   - Alle slanger samles inn og tømmes for vann før de lagres i lagerbod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Landfaste utliggere demonteres og løftes på land, gjelder plassen nummer 1 til og 
med 16. 

- Skader på flyteelementer meldes fra slik at disse blir reparert. 

   - Flyteelementene skrapes rene og avskrapet fjernes slik at man unngår lukt.  

-     Gangbro til flytebrygge 2 og 3 demonteres og legges på innerste element som 
frakobles og fløtes til plass 18 eller 19 hvor det fortøyes forsvarlig 

     

  5.2. Vårklargjøring. 

-  Leder for bryggekomiteen innkaller umiddelbart etter årsmøtet hele komiteen til 
møte for gjennomgang av instruks, dette for å klargjøre oppgavene til hvert enkelt 
komitemedlem. 

  - Straks etter at isen har gått, klargjøres bryggeanlegget for bruk. 
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6: OPPGAVER I BÅTSESONGEN 
 
Komitémedlemmene har ansvar for hvert sitt bryggeformannsområde, se egen liste 
for styret og komiteer. Oppgavene er å påse at: 
 

- Båt med rett registreringsnummer, og DBFs klistremerke ligger på rett plass. -  
- Alle båter skal ha strekkavlastere av gummi på alle tauene.  
- Avvik noteres på avviksskjema med tidsfrist for å lukkes. 1 eksemplar legges i båt, 

og 1 eksemplar arkiveres i egen perm i hytta. Send SMS til båtplassbruker hvis det 
ikke har blitt reagert på pålegg og meld også fra til leder av Bryggekomite. 

- Vannslanger skal henge fastskrudd på alle vannposter.  
- Vimplene henges opp om våren, og tas ned om høsten (2 sett). 
- Hvert enkelt komitemedlem skal utbedre feil og mangler som måtte dukke opp un-

derveis i sesongen. Husk å skrive i boka for bryggekomiteen, som ligger i hytta, om 
feil og mangler eller andre forhold som måtte dukke opp.  Skriv også om forhold 
som har blitt endret/utbedret.  

 
VIKTIG     

Komitémedlemmene skal sjekke sitt tildelte bryggeanlegg fortrinnsvis hver 14 dag 
og minst hver 3 uke i sommersesongen mai til september. Bryggelister og brygge-
kart for hver enkelt bryggeansvarlig står i komiteens grønne perm i hytta, disse fyl-
les ut for aktuell uke, og settes tilbake i permen. 
Dette er viktig for at styret skal kunne kontrollere at 4 års regelen om rett båt i rett 
bryggeplass blir overholdt. 

 
Er det noe dere lurer på så ring komiteleder Bjørn Terje Semb tlf. 913 10 313 

 
  

 


