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Procedure for ydelser fra havnen til stævner og andre arrangementer: 

Klubber og foreninger, kan ansøge om, at både, som deltager i stævner/træf, afholdt i 

Bogense Havn og Marina, en uge før og en uge efter stævnet kan ligge gratis i Bogense Havn 

og Marina, såfremt båden ikke er beboet. Ved ophold i båden betales gældende dagstakst. 

For at gøre det mere synligt for havnens personale hvem, der er tilmeldt stævnet, og som 

ligger gratis, skal disse både have påsat et klistermærke, så det er tydeligt for 

havnepersonalet, når de skal opkræve havnepenge. Disse klistermærker vil Bogense Havn og 

Marina være behjælpelige med at udfærdige. Stævnelederen skal aflevere en liste på 

havnekontoret over hvilke både (bådtype- og navn), som skal deltage i stævnet. 

Stævnelederen vil efterfølgende få udleveret klistermærkerne, som kan uddeles til de både, 

som ønsker at benytte sig af tilbuddet om at ligge gratis i Bogense Havn og Marina.  

I forbindelse med stævner/træf, som afholdes i Bogense Havn og Marina, kan der, efter 

anmodning fra stævneledelsen, ydes gratis kranløft til planlagte søsætning/optagning af både, 

som ikke kommer sejlende. Dog max 4 timers krankørsel, som planlægges samlet, kan ydes, 

også udenfor normal arbejdstid efter aftale. Anmodning fra stævneledelsen skal være Bogense 

Havn og Marina i hænde senest 2 måneder før stævnet afholdes. Både som søsættes/optages 

udenfor det forud aftalte tidsrum, vil blive opkrævet gældende takst for kranløft. 

Der ydes ved samlet tilmelding og registrering gratis bådplads for stævnedeltagerne under 

stævner. 

Disponering af havnepladser til deltagne både aftales med Havnen så bådene, så vidt muligt, 

kan ligge samlet. 

Der kan camperes på havnens arealer ved f.eks. ungdomsstævner, mod forudgående 

ansøgning. 

Der tilbydes 2 timer til klargøring forud for et stævne og ligeledes 2 timer til oprydning efter et 

arrangement. Disse timer skal ligge indenfor normal arbejdstid. 

Afspærringsmateriel, cementklodser o.l. kan lånes af havnene i det omfang det haves. 

Øvrige ydelser fra Havnens side vil kunne aftales, men mod betaling efter gældende takster, jf. 

takstbladet. 

Klubber og foreninger uden for Nordfyns Kommune kan ligeledes benytte ovenstående tilbud. 

Dog vil lokale arrangementer have fortrinsret. 

 

 


