Informasjon vedrørende opplag og opptak høsten 2018
Opplag:
Viktig informasjon før du krysser av for felles opptak: Nytt for opptak av båter for 2018 er at det
ikke vil bli arrangert felles opptak for mindre båter som kan tas opp med kranbil, kun for tyngre båter
som må tas opp med mobilkran. Den enkelte båteier bestiller selv kranbil og tidspunkt, fyll først ut
opplagskontrakt, du vil deretter få tildelt plassering på opplagsplassen.
Dersom du kun ønsker opplag av båten din hos NJBM, fyller du ut skjemaet ‘Avtale vinteropplag
2018’ og returnerer utfylt og signert kopi til simen@schage.no eller baathavn@njb.no
Det er ca. 70 tilgjengelige plasser for opplag og her er det førstemann til mølla.
Pris per fot 150.Skjemaet er vedlagt, men du finner det også her:
https://njb.no/wp-content/uploads/sites/50/2016/03/Avtale-Vinteropplag-2018-2019.pdf
NB! Ingen båter skal legges på opplagsplass før plassering er avtalt i samråd med NJBM og Tore
Kristiansen.

Opptak:
Viktig informasjon før du krysser av for felles opptak: Nytt for opptak av båter for 2018 er at det
ikke vil bli arrangert felles opptak for mindre båter som kan tas opp med kranbil, kun for tyngre båter
som må tas opp med mobilkran. Den enkelte båteier bestiller selv kranbil og tidspunkt, fyll først ut
opplagskontrakt, du vil deretter få tildelt plassering på opplagsplassen.
Datoene for felles opptak med mobilkran er satt til Torsdag og Fredag 25-26. Oktober. Opptaket
gjøres i regi av Tore Kristiansen. Grunnen til at det i år gjennomføres på ukedager er at det vil senke
kostnadene betydelig for den enkelte som deltar.
For de som ikke var med på utsett våren 2018, og ikke har fått informasjon fra Tore Kristiansen, er
svarfrist for påmelding til felles opptak: fredag 14. september.
Dersom du ønsker opplag og felles opptak, sendes signert kopi av avtale til simen@schage.no eller
baathavn@njb.no
Ønsker du kun opptak uten opplag, sender du forespørsel direkte til Tore Kristiansen,
toreksande@gmail.com, tlf: 481 59 505
NB! Ingen båter skal legges på opplagsplass før plassering er avtalt i samråd med NJBM og Tore
Kristiansen.
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