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Telefonnummer till Klubbvärd (hamnkontor): 070 371 23 85

Bengt Andreasson
0708 936966



1. Uppdraget.

När du tar på dig uppdraget att vara klubbvärd, så innebär detta att du är 
Segelklubbens representant gentemot besökande båtar.  Att vara klubbvärd är viktigt 
för klubben av ekonomiska skäl, men också för att främja ett av klubbens mål med 
verksamheten, nämligen ett aktivt sjöliv med allvar och glädje.

Klubben har valt att under ett antal veckor på sommaren ha klubbvärdar i hamnen. 
Du kan anmäla dig att vara klubbvärd, där du tillsammans med ytterligare någon 
medlem svarar för en vecka.

Under den veckan sköter du ”allt” från städning till att ta betalt. Som motprestation är 
du befriad från arbetsplikt under samma år.

Ett klubbvärdskap är ett stimulerande och trevligt uppdrag med kontakter med både 
medlemmar och båtgäster.

För att underlätta för dig har vi sammanställt en pärm – Klubbvärd som skall vara 
uppdaterad samt en programvara installerad i en dator som finns på hamnkontoret.

Pärmen innehåller följande:



2. Praktiska tips.

Läs igenom pärm Klubbvärd WSSW, den är din ”bibel” och innehåller allt du behöver 
utom sunt förnuft.
Titta på klubbens Webbplats rubrik trivselregler, där kan finnas en del matnyttigt! 
Lägg upp rutiner med din kamrat hur en dag skall se ut. Vem gör vad och när!
Sätt upp ett anslag vid hamnkontoret var gästerna kan hitta Er om ni inte finns på 
kontoret eller på någon brygga. Lämpligt är att bära en lysande klubbvärdsväst under 
aktiv service. 
Exempelvis: Klubbvärd finns på Brygga X, plats yy, om du accepterar att gästerna får 
störa dig.

Om gäst ringer klubbvärden för att boka plats så kan vi inte hantera detta. I stället 
hälsar vi gästen välkommen till Notholmen och försöker ordna lämplig plats vid 
ankomsten.

OBS! Gästande båtar får vara maximalt 4 m breda och/eller väga maximalt 15 
ton.

Texten nedan är tips för klubbvärdar som tar ”semester” och tillbringar mer tid i 
hamnen.

Försök vara aktiv med att visa in gäster redan när gästbåten närmar sig hamnen.  
Fatta beslut om vilken ledig båtplats gästen skall ligga, och visa in. För gäster som 
besöker vår hamn första gången är det bra med aktiva klubbvärdar. Många gäster är 
osäkra och behöver ett stöd.  Gäster med smala båtar skall in på lämplig plats. 
Annars riskerar du att breda platser går åt först.
När du tagit emot gästbåten passa då på att informera kort vad som gäller i hamnen, 
efter du hälsat gästerna välkomna.  Fråga om de planerar att stanna flera dagar, 
vilket kan underlätta din planering.  Minimum info är:
Var hamnkontoret finns med ev. öppettider, priser, kod till toalett, sopstation. Bind inte
upp din tid som klubbvärd i detta ögonblick eftersom fler båtar som kommer in kan 
kräva din uppmärksamhet.
I samband med betalning av gästplatsen är det lämpligt att ge kompletterande info 
och besvara alla frågor

Problem uppstår när alla platser är upptagna och fler gäster är på väg in. Med 
kreativitet kan även den situationen lösas. Spara alltid ett par platser som reserv för 
att ha handlingsfrihet.
Platserna vid mastkranen är reservplatser, samt bryggnockar.  Här spelar vädret in 
var du kan anvisa för platser. På brygga C kan man förtöja långsides på utsidan, max
2 båtar i bredd om vädret tillåter. Jollebryggan får inte användas av gästande 
båtar!!
Om en medlem har rödmarkerat sin plats, ring upp om du är osäker på vilken dag 
medlemmen återkommer.
Annars gäller att du kan utnyttja alla platser efter 2 dagar. Medlemmar måste anmäla
en dag innan de anländer. Om medlemmens plats är ”långtidsuthyrd” får du som 
bryggvärd fixa tillfälligt en likvärdig plats alternativt flytta gästens båt, om du kommit 
överens med gästen.
Generellt bör man inte placera någon gäst på en plats där medlemmen återkommer 
innan gästen är borta.
Medlemmar som kommer tillbaka oväntat, och finner sin plats upptagen, skall hjälpas 
att hitta ett alternativ. Sjukdomar, andra störningar mm kan vara ett skäl till den 



hastiga återkomsten, dock skall om möjligt medlemmen anmäla sin återkomst för att 
underlätta klubbvärdens jobb. 

När du ser att en medlem är på väg ut på sjön, tag kontakt och meddela 
telefonnummer 070 371 23 85  till klubbvärd och tag reda på planerad återkomst.

När det ringer i klubbvärdstelefonen: svara med Wikingarna- klubbvärden

Om olyckan är framme, ex person hittas livlös inom klubbens område försök att
agera snabbt:

1. Undersök först om du kan få hjälp av någon annan människa eller helst fler.

2. Larma 112 och begär ambulans. 

3. Hämta hjärtstartaren som finns på väggen mitt emot köket

4. Konstatera om personen andas eller inte. Kontrollera luftvägar

5. Om personen inte andas påbörja hjärtmassage, 30 tryck i snabb takt med 
händerna på mitten av bröstkorgen, gör därefter 2 inblåsningar och 
kontrollera att bröstkorgen höjs. Fortsätt med tryck och blås tills ambulans 
anländer.

6. Tag ur hjärtstartaren från väskan följ anvisningarna som ges ”muntligt” från
apparaten.  Observera att personen måste rakas på bröstet innan 
elektroderna fästs. Rakhyvel ingår i väskan. När elektroderna är på plats gör
apparaten en analys och om en gul lampa blinkar släpp kontakten med 
personen och tryck på den gula knappen. Startförsök görs då. Om inte den 
gula lampan blinkar hjälper det inte med hjärtstartare, utan fortsätt med 
hjärtmassage.

7. Det är viktigt att det är flera personer som hjälper dig. Hjärtmassage är tungt
och du behöver snabbt avlösning.



3. Policy
Klubbvärden skall inte vara polis, utan vänligt informera om de regler som gäller för 
den allmänna trevnaden i hamnen.
All info som gästen behöver skall finnas på hamnkontoret. Se till att den 
informationen är aktuell och finns tillgänglig.
Båtar:
Våra brygganläggningar utsätts för stora krafter framförallt vid kraftig vind. Gästande 
båtar får vara maximalt 4 m breda och väga maximalt 15 ton.
Bad:
Bad från båt på eget ansvar är tillåtet. Bad från jollebryggorna är OK om ingen 
seglingsaktivitet bedrivs där. 
Fiske:
Mete är tillåtet från bryggorna. Mete med kastspö endast från klipporna!
Grillning:
Enbart på avsedda platser och på grusunderlag. Ej tillåtet i båtar eller på bryggor. 
Mastkran:
Enbart för arbete på mast. Pris se flik Ekonomi. All annan aktivitet är inte tillåtet.
Upptagningskran:
Krav på att utbildad personal skall sköta kranen. Lista finns i pärmen på personer 
med tillstånd. Pris se flik Ekonomi. Tänk på max 4 ton belastning!
Parkering:
Enbart medlemmar och gäster till medlemmar får parkera.
Husbilar:

 Medlem med båtplats – ingen avgift
 Besökare med anknytning till medlem (kompis) betalar samma avgift som för 

en gästplats (200 kr)
 Besökare utan anknytning till klubben – Avvisas!

Sopor:
Enbart brännbart i container. Glas i separata behållare. Olja i avsedda kärl. 
Tältning:
Ej tillåtet.
Flaggning:
I de fall där klubbvärd finns inom området är det trevligt om flaggan hissas kl 08.00 
och halas kl 21.00, annars låt flaggan vara hissad dygnet runt.
Jollebryggan.
Inga gästbåtar tillåts.
Den nya kranen får endast skötas av utbildad personal.
Lusthus.
Får användas av medlem och gäster när inte segeltävling pågår. Ingen bokning eller
reservation. ”Öppet hus, där medlemmar och gäster får samsas”.
Wifi.
Öppet nätverk med begränsad räckvidd.
Namn: Netgear40   Lösenord: Se Hamnkontoret
Kan användas för att nå Internet. Tips! Om inte påloggning fungerar vid bryggplatsen,
försök logga in utanför klubblokalen. När väl man är inloggad kan kommunikationen 
fungera även på bryggan.
Toatömning.
Öppen för alla! Utrustningen är olåst. 
Handhavandeinstruktion finns på utrustningen. Läs noga och följ anvisningarna.
Observera att platsen mellan mastkranen och B-bryggan inte får användas som 
reservplats för gäster / medlemmar. Toatömning skall kunna ske närsomhelst på 
dygnet.



4. Ekonomi.

Priser: (Gäller sommaren 2019)
på brygga A, B och C kostar en gästplats 200 kr/dygn. Då ingår följande: vatten, el, 
toa, dusch, sopstation och bastu. El avser normal laddning av batterier etc, dock inte 
användning av elvärmare. Man kan inte förhandla bort ”elen” i priset.
Observera att elsystemet har en begränsad kapacitet beroende på den totala 
elförbrukningen på bryggan. 
Långstidsgäst som inte är i sin båt 200 kr/dygn = full avgift, men kan vara 
förhandlingsbart beroende på situationen.  Klubbvärden beslutar men dock max ner 
till 150 kr/dygn.
Gästen måste lämna telefonnummer.

Tvättmaskin inkl torktumlare: 30 kr/tvätt. Bokning sker vid tvättmaskinen genom att 
fylla i bokningslistan med bryggnumret. Betalning görs i hamnkontoret.  En tvätt tar 
max en timma, efterföljande timma torktumlare. Tvättkorgar finns om inte maskinen är
urplockad efter tvättning och ny tvättning skall startas. 

Mastkran 100 kr. Nyckel hos klubbvärd.

Båtkran kostar 400 kr, varav 100 kr till kranskötare, resten till klubbkassan. Om gäst 
vill ta upp båt för besiktning för att senare sjösätta igen, räknas detta som en aktivitet.
Nyckel finns hos klubbvärd. Obs! Max last 4 ton.

Parkering.
Ingen kostnad.
Husbil med ”koppling till” medlem 200 kr/dygn. Samma avgift som en bryggplats. 

Betalning. OBS! Läs gärna handledning Gästhamn WSSW först för att förstå hur 
betalning skall gå till.
Prioritera kortbetalning, enstaka tvättar mm kontant. En kortläsare finns på 
hamnkontoret och skall normalt vara ansluten till ett eluttag för laddningens skull. 
Betalning med kort går till enligt följande:
1. Ställ läsaren på ”ny kund” och stoppa in kortet (microchips på kortet krävs alt. drag 
korten i spalt på sidan av kortläsaren)
2. Mata in beloppet som gästen skall betala
3. Gästen knappar in sin pinkod
4. Avvakta 2 kvitton varav det senare skall gästen ha
5. Du behöver inte skriva ett ”kvitto”. 
6. Om gästen betalar kontant så skrivs ett kvitto från datorn.
Vid avlösning mellan klubbvärdar, gör en demonstration av kortläsaren!
Vid dagens slut ta ut en rapport av summan av gjorda betalningar med kortläsaren.
 Sätt in rapporten i pärmen.

I kassan skall alltid finnas efter avstämning 1000 kr i små valörer.
Vid avstämning gäller att summan skall överensstämma med summan på alla kvitton 
sedan senaste avstämning. Efter dagens avstämning skall allt över 1000 kr i kassan 
läggas in i kassaskåpet. Detta noteras i loggbok ekonomi (Excel), datum, tidpunkt, 
signatur och totalt belopp.  Se detaljer handledning Gästhamn WSSW punkt 6 
Redovisning.

Vid uttag från kassaskåp noterar styrelsemedlem:
Datum, signatur och belopp i därför avsedd flik i pärmen.



Dagsavslutning kortläsare.
1. Tryck på den gröna knappen
2. Tryck på Meny i displayen
3. Tryck på funktioner
4. Tryck på dagsavslut 2 ggr

Verkstad.
Gäster får efter överenskommelse med klubbvärdar använda verkstad.
Kostnad = städning efteråt, kontroll utförs av klubbvärd.

Kryssarklubbs/båtklubbsbesök.
En eskader/båtklubb som är gäster får efter överenskommelse med klubbvärden 
använda samlingslokalen.
Kostnad efter överenskommelse: minimum = städning efteråt.



5. Intern service.
Under denna rubrik samlas allt som gäller stöd till klubbvärden.

Brygglista.
Förteckning på alla medlemmar som har en bryggplats. 
Namn, tfn mobil bryggplats, bredd, båttyp.

Medlemsmatrikel.
Uppdaterad medlemsinfo finns i pärmen Klubbvärd.

El.
Kortfattad beskrivning av elsystemet. Var säkringsskåp finns med tillhörande nycklar, 
både till bryggor samt till klubbhuset. Saknas f.n.

Vatten/avlopp.
Vid problem kontakta följande personer:
Se Extern Service!

Styrelse:
Styrelseförteckning. Se pärm Klubbvärd.

Mastskjul.
Förteckning finns anslagna på insidan av dörrarna till mastskjulen.

Alla bryggor är tydligt märkta även från sjön!



6. Extern service.

Vid elproblem kontakta: Fyrens el 0735 099696 eller Bladströms el 0703 661266

Vid problem med vatten o avlopp: firma Tjust Rör AB tel 073-097 06 75

Behov av dykare: Peter Hallberg 0730 377549 eller Stefan Schöön 0706 284946

Turistbyrå: Var? Turistkarta Västervik finns på Hamnkontoret

Taxi: 0490 373 00 (Västervik)

Sjukhus:
Akut Västervik

Tfn 112
Tfn 1177 Sjukvårdsupplysning/rådgivning

Båtvarv/hantverkare båt
Pampas Marina: 0490 566709

Sjöräddning: Sthlm Radio: 08-506 622 00 eller kanal 23 (Västervik) på VHF

Räddningsverket: Ej brådskande, vakthavande befäl 0490 255775
(brandkår): 112
Ambulans: 112

Kranlyft:
Kranbil; Johan Bergkvist 0705 747549 eller Kranstyrkan AB (Oskarshamn) 0705 
946697

Sopor:
För tömning av sopcontainer: 0706 936528

Polis:
Västervik tel. 112
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