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Beskrivelse  Pris 2021 Pris 2023 
Innskudd   
Innskudd pr. breddemeter havneplass  4000 4000 
   
Kontingenter   
Hovedmedlem 17-66 år, kontingent pr. år  500 500 
Junior medlem 0-16 år, kontingent pr. år  250 250 
Seniormedlem 67 år +, kontingent pr. år  250 250 
Hustandsmedlem – forutsetter at man har samme adresse og bor i samme boenhet, maks pris NA 1250 
   
Faste leieavtaler   
Leie havneplass pr. bto. breddemeter pr. sesong med fast båtplass (se note 4 og 5)  700 700 
Vinteropplag på land pr. m2 pr. sesong med fast båtplass (se note 6)  60 60 
Fast leie pr. plass pr. år med fast båtplass  900 900 
Miljøavgift  300 300 
   
Sesongleieavtaler   
Sommerleie havneplass pr. bto. breddemeter pr. sesong. (se note 4 og 5)  1100 1100 
Vinteropplag pr. m2 pr. sesong uten fast båtplass (se note 6)  85 85 
Sommeropplag pr. m2 (se note 6) – Kun om det innvilges av havnekomite 60 60 
Fast leie pr. plass pr. sesong uten fast båtplass – Ved leie sommer og vinter betales kun 1 gang 900 900 
Miljøavgift - Ved leie sommer og vinter betales kun 1 gang 300 300 
   
Korttidsleie   
Korttidsleie pr. bto. breddemeter. havneplass pr.mnd. (se note 5)  300 300 
Døgnleie pr. plass uansett bredde for service og benyttelse av strøm og anlegg for øvrig.  100 100 
   
Diverse   
Uteblivelse fra dugnad  pr. gang (se note 4)  2000 2000 
Leie av masteplass i maste hus uten fast båtplass og uten leieavtale opplag 800 800 
Bruk av strøm til lading og bruk av verktøy (korttid inntil 2 døgn)    
Avtalt leie av strøm (langtidsforbruk pr. kWh.) Prisen kan økes av HK så subsidiering unngås   
   
Leie løkta (klubbhus)   
Pris medlemmer  - betales på forskudd - tilgang lokalet max 36 timer –  eks renhold 2500 2500 
Pris ikke medlemmer – betales på forskudd - tilgang lokalet max 36 timer – eks renhold 5000 5000 
Båtløft: Se note 3 Egen 
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Noter 
Vedr. båtløft: 
3) Eventuell betaling til kranfører ordnes direkte mellom kranfører og medlem. 
 
Vedr. dugnad: 
4) Deltagelse i dugnad gjelder faste leieavtaler og sesongleieavtaler. Ikke gyldig fravær utløser gebyr 
 
Vedr. beregning: 
5) Gjelder bredde av havneplass som er senter peler og ikke båtens bredde 
6) Båtlengde + 0,5m  x  båtbredde + 0,5m. Det brukes faktiske mål ink. baugspyd og/eller badeplattform 


