
 Hei båtfolk  
 
I år satser vi på å få til et felles båtopptak lørdag 31.oktober, kl 08:00-14:00. 
Normalt klarer vi 2stk båter/time. Ørland kranbilen løfter inntil 9 tonn. 
 
Påmeldingsfristen settes til 18.oktober.  
 
Innen 25.oktober sendes det ut en liste som viser rekkefølge på båtopptaket, 
og hvor båtene skal plasseres. Denne listen SKAL følges. Dersom folk har 
plassert sine krybber på feil sted, må de flyttes. Dersom eier ikke er tilstede, blir 
de flyttet vekk. Og om det blir for få påmeldte, sendes det innen 25.oktober ut 
info om avlyst felles båtopptak.  
 
Vi kommer til å plassere båter etter størrelse, i henhold til krav fra styret. 
Båtene blir plassert KUN ut i fra størrelse. Vi begynner med plassering av båter 
innerst (mot Sandnes) på grusplassen sør for oljebua. Her kan båter opp til 28 
fot ligge. I fortsettelsen mot oljebua kan det ligge båter på 30 +/-. Til slutt 
plasseres båtene på kaien ved slipp, hvor det er plass til båter på maks 26 fot. 
De siste opp blir de første ut, ved evt. felles sjøsetting til våren.  
 
For at vi skal få rabattert pris fra Ørland Transport (kr 800 for båter opp til 25 
fot, kr 1 000,- for større båter) må vi ha minimum 6-8 påmeldte båter. Betaling 
kontant på stedet i forbindelse med løft av den enkeltes båt. For å sikre at 
transportør ikke møter forgjeves dersom folk ikke dukker opp, må jeg be om 
bindende påmelding. Vennligst send påmelding med:  

 fullt navn  

 adresse  

 tlf. nr (helst mobil)  

 båtstørrelse  

 type båt  
til min e-post adresse: kjetil.sele@getmail.no. Påmeldingen vil være bindende 
ved at det blir sendt faktura pålydende kr 1 000,- til påmeldte som ikke møter 
opp.  
 
Det er den enkelte båteiers ansvar å sørge for forsikring på sin båt, og at HMS 
forhold blir ivaretatt i forbindelse med sitt båtopptak.  
 

Da håper jeg at minimum 6-8 båter meldes inn, og at vi får til et vel 

gjennomført felles båtopptak også i år. 


