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Rungsted Havn
Efterår 2005
Optagning og søsætning

55˚53´,2N

12˚33´,2E
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 Bådoptagning 2005        Søsætning 2006

 1  08.10    -    13.11      31.03  -   13.11 Travelift/Kran

 2  08.10 - 13.10 17.04  - 01.05  Tralift/Kran

 3  08.10 - 13.10  17.04  - 01.05  Kran

 4  08.10 - 13.10  25.03 - 16.04 Kran

 5  08.10 - 13.10  25.03 - 05.05 Kran

 K  01.11  - 31.12 inden   31.03 Travelift/Kran

Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006

På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de an-
givne tidsperioder, og hvornår der igen søsættes fra områderne. 

Det er vigtigt at alle igen kan komme i vandet til den tid de enkelte har ønsket 
sig, så derfor vær forsigtig med hvor du sætter din båd. Hvis tidsperioderne 
overskrides til foråret, kan vi blive tvunget til at flytte båden, for ejerens regning 
og risiko.

I optagnings- og søsætningsperioden vil Rungsted Bådeværft være på havnen 
med kran og travelift på alle lørdage og søndage, samt på helligdage.
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Huskeseddel til vinterhalvåret

Mastehus: 
Følg vejledningen der er opslået på porten, for opbevaring af din mast og ma-
stehusets åbningstider.
Afrigning af mast: Se efter markeringerne for områder til afrigning, og læg 
ikke masterne til gene for anden trafik på havnen. Alle master lægges i maste-
huset, samme dag som de aftages og afrigges.

Højtryksspuling: Kun foran værftet.

Vand: 
Vandet på broerne vil være lukket fra ca. 1 november til ca. 15. april, afhængig 
af risikoen for frost.

Bundvand: 
Suges op og pumpes over i lukket tank ved brug af miljøstationen på 
benzinøen.

Motorolie: 
Hældes i tanken ved mastehuset, og oliefiltre i den opstillede tønde.

Benzin: 
Når du står på land skal din tank være tømt for benzin.

Miljøaffald: 
Akkumulatorer, kemikalier, gamle instrumenter, metal, plast, gammelt tovværk  
o.l. stilles under halvtaget bag havnekontoret, og så klarer havnen bortskaffel-
sen.

Fortøjninger: 
Vær god ved dine fortøjninger, og bjærg dem når du går på land. Indhalerliner 
skal bjærges p.g.a. mulige isdannelser.

Tyverier: 
Undgå tyverier på land. Lås din badestige fast i sammenklappet position, og lås  
landstigen fast til bådstativet. Ssidste vinter havde vi 25 – 30 indbrud i både der 
stod på land.
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Byggeri på havnen

Havnens bade- og toiletforhold er nu 30 år gamle og trænger til en stor re-
novering og modernisering. De nye faciliteter vil være reserveret til havnens sejlere, 
stævnedeltagere og alle de tilsejlende gæster. Adgangen vil ske med en elektrisk 
tastekode, der vil blive ændret med passende mellemrum.
Antallet af gæster på havnen er steget markant i de sidste år, og det sætter krav 
til flere handicaptoiletter og gode offentlige toiletter. Denne nybygning vil ske på 
nordsiden af eksisterende bad- og toiletbygning.
Havnekioskens lagergård er med tiden blevet skæv og ikke særlig brugbar, sam-
tidig er der nye krav fra myndighederne til personaletoilet og bad. Havnen vil 
foretage moderniseringen i vinter.
Også havnekontoret skal moderniseres. På kontorets første sal udvides mødeloka-
let og der indrettes arkiv. Havnens garagebygning udvides, så alle arbejdsmaskiner 
kommer under tag. Der gøres samtidig plads til overdækket udendørs reparations-
plads Byggeopgaverne opstarter vi i oktober, og vi påregner at have færdiggjort 
arbejdet til sæsonstart 1. april 2006.

Sidste vinter har Cowi udarbejdet en tilstandsrapport for havnen. Overordnet set 
er havnen godt bygget, og en god vedligeholdelse har også været foretaget gen-
nem tiden.. På trods heraf kan havnen ikke længere skjule sin alder, og en lang-
sigtet vedligeholdelsesplan bliver nødvendig at få indarbejdet i de kommende års 
budgetter, frem til 2015. En akut opgave er at flydepontonernes ankerkæder skal 
fornyes i dette sene efterår. Tæringerne er så kraftige at de skal være fornyet inden 
næste sæson. Arbejdet vil være til nogen gene for de både der ligger længe i van-
det. Der skal arbejdes med skærebrændere, og der kan komme flyvende skærestøv 
i luften. Havnen vil advisere de generede sejlere løbende, medens arbejdet står på.

EL på havnen i vinter

Hvis du ønsker strøm til din båd i vandet for vinterperiode  15. november til 31. 
marts, kan du kun benytte havnens kabler med måler indbygget. Du kan henvende 
dig på havnekontoret senest 15. november, og mod et depositum på 2.500 kr. får 
du udleveret et kabel. Kablet returnerer du til havnekontoret den 31. marts, hvor vi 
så modregner dit elforbrug i det indbetalte depositum.
Hvis du allerede har et blåt kabel med måler fra sejlsæsonen, og du ønsker at ligge 
i vandet med strøm på i vinter, skal du blot beholde kablet. Havnen vil så registrere 
kablet, og afregne dit forbrug for sejlsæsonen. Hvis du går på land skal du aflevere 
kablet til afregning på havnekontoret.
Hvis du ikke ønsker at benytte havnens elkabel i vintersæsonen, kan du kun bruge 
dit eget elkabel til arbejdsstrøm når du er ombord på båden. På grund af brandfare 
kan der ikke etableres fast el til både på land. El på land kan benyttes til arbejds-
strøm, og båden skal være under opsyn når strømmen er tilsluttet.
Ved misbrug af strøm, vil havnen tillade sig at afbryde strømmen, og inddrage 
kablet. Hvis du har tekniske spørgsmål til havnens el-standere, kontaktes havne-
kontoret om hjælp.
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Vinterstativer

I slutningen af september vil havnen 
skille stablerne af vugger i vinteropbe-
varingsområderne, så alle kan komme 
til sit stativ. I det omfang tiden til-
lader det, og når stativerne er meget 
tunge, vil havnen gerne hjælpe med at 
skubbe rundt på stativerne. De største 
stativer må bådejerne dog få en aftale 
med værftet om at flytte.
Til at køre bukke frem fra bag ma-
stehuset, er alle velkomne til at låne 
havnens trækvogn i materielgården.
Bådejere der skal anskaffe sig et nyt 
stativ, skal være opmærksom på at 
fremtidige stativer på havnen skal være 
bukke eller fladt sammenklappelige 
vugger.

Bådpladsering 
til vinteropbevaring: 

Hvis du vil tidligt i vandet igen til for-
året, vil vi anbefale at afsætte bådene i 
de, på kortet afmærkede gule køre-
veje, og så kan du komme ud igen ca. 
28. marts. 
Modsat, - hvis du gerne vil lidt sent i 
vandet anbefaler havnen, at du ikke 
kommer for sent på land. Værftet kan 
da om ønsket afsætte din båd, hvor 
den kan stå i fred, uden at genere 
andres søsætning til foråret.

Afskrabning/afslibning af 
bundmaling

Hvis du gerne vil være på forkant med 
bådistandsættelsen her i efteråret, skal 
du huske at der kun må anvendes sli-
bemaskiner, der er tilkoblet en støvsu-
ger. Du kan låne havnens udstyr gratis, 
du skal blot selv betale slibeskiverne. 
Bestil tid på havnekontoret.
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Vi håber at alle vil bruge havnens hjemmeside flittigt. Klik ind på  
“www.rungsted-havn.dk”  

Hvis du har nogle gode ideer til forandringer og forbedringer på havnen,  
så kig ind på havnekontoret og lad os høre om dem.

Henrik Kristensen


