Velkommen til nye Bådejere i Rungsted Havn
Nedenstående finder du nyttige informationer (alfabetisk) til dig som ny pladslejer i Rungsted
Havn.
Afrigning af mast: Afrigning sker foran mastehus og læg ikke masterne til gene for trafik på
havnen. Alle master lægges i mastehus samme dag som de aftages og afrigges.
Bad/toilet koder: Sendes elektronisk, derfor er det vigtigt at vi har din aktuelle e-mailadresse.
Benzin: Når du står på land, skal din tank være helt tømt for benzin.
Bundvand: Suges op og pumpes over i lukket tank ved brug af miljøstationen på benzinøen.
Diesel: Ved bro 11 er et tankanlæg. Der kan tankes døgnet rundt. Anlægget modtager alle slags
betalingskort. Det er Provianten som drifter anlægget.

El: Rungsted Havn har el ordning. Blåt kabel med separat bi-måler. Du betaler kr. 2500,- i
depositum for et kabel. Kablet skal min. aflæses 1 gang årligt og du betaler kun for det
strømforbrug du har.
Fortøjninger: Få gode råd omkring fortøjninger på havnekontoret. Vær god mod dine fortøjninger
og bjærg dem, når du går på land, pga. mulige isdannelser. Havnen påtager sig intet ansvar for
fortøjninger der er efterladt på pladserne.
Hjemmeside: www.rungsted-havn.dk her finder du altid nyttig information.
Hjertestartere: Hvis uheldet er ude, så er der opsat hjertestartere ved havnekontoret og på
rækværket ved KDY´s gård mod syd bassin. KDY har yderligere opsat en i stueetagen i klubhusets
nordlige ende.
Højtryksspuling: Må kun finde sted ved traveliftpladsen.
Kontakt info: Havnekontoret skal bruge adresse, div. tlf. nr. samt mailadresse.
Kontorets åbningstider:
16. februar til 14. november 08.00-16.00
Tillige forår/sommer weekender 09.00-10.00 samt 12.00-13.00 (se opslag v/havnekontoret)
15. november til 15. februar 09:00-15:00
Mastehus: Der skal bruge kode, som udsendes af havnekontoret. Der må kun lægges master som
er mærket i mastehuset.
Miljøaffald: Akkumulatorer, kemikalier, gamle instrumenter, metal, plast, gammelt tovværk o.l.
stilles under halvtaget bag havnekontoret, og så klarer havnen bortskaffelsen.
Motorolie: Hældes i tanken mærket ”spildolie” ved beddingen bag havnekontoret, og oliefiltre i
den opstillede tønde.
Nordmole: Det er kun pladslejere på nordmolen, som kan købe nøgle til nordmolen. En nøgle
koster kr. 250,- man kan købe 2 nøgler pr. plads. Nøglerne købes på havnekontoret.
Papirer i orden: havnekontoret skal have kopi af købskontrakt, gyldig forsikring, og eventuel
partnerkontrakt.
Plads krav: Det kræves at der min. er 10 cm at sejle ind på og max 75 cm i bredden. Min. 0,5 m
frilængde og max 5 m frilængde. Man betaler havneleje for de kvm man får tildelt, altså IKKE
bådstørrelse
På land: Ønsker du at gå på land, skal du leje et af havnens stativer. Det koster kr. 1250,- at leje for
en sæson. Hvis du ikke har benyttet landpladsen om vinter koster det kr. 300,- pr. uge at være på

land. Landplads er inkl. din årshavneleje, du skal dog være opmærksom på at det koster yderligere
for et løft hos ShipShape.
Rampen: har du en lille båd anmeldt bådpladsen, som søsættes via rampen, skal du ikke indløse
billet.
Rokering: denne anmodning skal være havnekontoret i hænde senest 15. november. Du rokeres jf.
dit ventelistenr. altså den dato du blev noteret på ventelisten. Selvom du har opnået plads i
havnen, er det dit ventelistenr. (anciennitet) som er afhængig af rokeringen. Mht. rokeringer skal
borgere bosat i kommunen stadig spørges først.
Slibemaskiner: Havnen har 3 slibemaskiner med støvsuger til udlån. Man skal dog betale for en
støvsugerpose kr. 50,- samt pose med sliberondeller kr. 50,- (3 stk.). Skrabejern forefindes også,
klinger koster kr. 75,Syd mole: Man kan købe adgang til syd molens pyloner fra plads 54 og ud. En brik koster kr. 300,og virker så længe man har pladsen. Hver plads må købe 2 brikker, brikkerne købes på
havnekontoret.
Trailer: Har du en trailer til din båd, må denne ikke befinde sig på havnens område når båden
ligger i vandet. Skal båden på land til vinter er traileren meget velkommen.
Tyveri: Undgå tyverier på land. Lås din badestige fast i sammenklappet position, og lås land stigen
fast til bådstativet indvendigt. Der er altid risiko for indbrud fra bådene. Husk at havnen ikke er
ansvarlig for dit materiel du opbevarer på havnen, så tag det med hjem for at undgå tyveri eller
anden forsvinden af materiel. Dette gælder også tomme bådstativer.
Vand: Vand på broerne vil være lukket fra ca. 1. november til ca. 15. april (afhængig af vejret).
Dette gælder også på land.
Vaskeri: Havnen har et vaskeri. Der er 2 industrimaskiner samt tørretumbler. En vask kr. 50,tørretumbler kr. 50,- der skal betales depositum for kortet til vaskeriet. Prisen er inkl. vaskepulver.

