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   Foreningens styre i sesongen 2019:  
   

 
      

  Formann       Terje Stubben   934 22 115     
  Viseformann     Odd Rune Nilsen  957 62 835      
  Sekretær       Stener Pettersen          920 39 156 
  Kasserer  Petter Hansen  917 34 059   
   
  Kontor/IT-sjef  Roald Pettersen             934 64 121 
  Bryggesjef    Rune Paulsen  905 00 281   
    
  Aktivitetsleder   Åge Nikodemussen        930 37644   
  Husansvarlig  Ole Tommy Akerholt 901 57 468 
    
  Teknisk sjef  Ole Kristian Moen  905 96 615 
  Områdesjef    Ragnar Mathisen  916 21 517 
   
 
 

Tillitsvalgte og andre: 
 

                        
  Tilsynsmann   Stener Pettersen   920 39 156 
       
  Vakthus i Ollebukta     33 31 76 08  
   
  Telefon til Marina og Krantjenester                   33 31 45 65 
 
 
 
  Revisorer       Olav Kværne            
     Morten Høen         
  Varamann       Lennart Snygg   
             
  Valgkomite     Karl Gerard Monrad 
     Knut Staff 
                        Knut Ivar Borgen 
       
 
   
   
   
  
 
 

  



                           

 

 

MØTER OG SAMLINGER I SESONGEN 2019:
 
 Dugnad / Våropprydning 
  

Onsdag 5. juni 2019 kl. 18.00   i Ollebukta 
Ta med spade, kost, rive og evnt regntøy. 
Det serveres kaffe og kaker etter dugnaden. 
 

Medlemsmøte / Høstmøte Onsdag 9. oktober 2019 kl.19.00 i Ollebukta. 
 

Årsfest Lørdag 9. november 2019 kl.19.00 på Sjøormen i 
Tønsberg. Egen innbydelse blir sendt ut på epost. 
 

Årsmøte Onsdag 12. februar 2020 kl. 19.00 i Ollebukta.     
Dette møtet varsles med annonse i Tønsbergs Blad. 
 

 

 

STYREMØTER I SESONGEN 2019: 

Ukedag Dato År Klokkeslett Sted 
Tirsdag 9. april 2019 19.00 Ollebukta 
Tirsdag 7. mai 2019 19.00 Ollebukta
Tirsdag 11. juni 2019 19.00 Ollebukta 
Tirsdag 20. august 2019 19.00 Ollebukta 
Tirsdag 17. september 2019 19.00 Ollebukta
Tirsdag 15. oktober 2019 19.00 Ollebukta 
Tirsdag 19. november 2019 19.00 Ollebukta 
Tirsdag 7. januar 2020 19.00 Ollebukta
Tirsdag 4. februar 2020 19.00 Ollebukta 
Tirsdag 10. mars 2020 19.00 Ollebukta 

 

 

PLASSLEIE 2019: 

        Årsmøtet har vedtatt følgende plassleier: 
         Liten plass   : kr. 1.920,- 
        Middels plass/høy wire : kr. 2.520,- 
        Stor plass   : kr. 3.220,- 
 
                                                     Andre Satser:   
                           Mudringsfond – alle plasser:         kr. 1500,- Gjelder  5 år 2018 - 22
         Medlemskap/Ventelisteplass: kr.   300,- 
        Medlem uten båt (passivt medl.) kr.   200,- 
        Etableringsgebyr/Sommerplass kr.   500,- 
        Vinteropplag på land  : kr.   400,-   
        Vinterplass på vannet  : kr. 3.500,-  Eksterne Båter 
        Vinterstrøm på vannet : kr. 3.000,-  inntil    500W 
         Vinterstrøm på vannet : kr. 5.000,-  inntil 1000W 
                           Vintersesong regnes fra 1. november til 1. april 
                        



                              

 

  
KRANSATSER FOR MEDLEMMER 2019: 

Båtstørrelse Kranløft Opp og bort Utført spyling 
Opp til og med 22,9 fot 400,-  600,- 200,- 
f.o.m. 23 t.o.m. 28,9 fot 600,- 900,- 300,- 
f.o.m. 29 fot 800.- 1100,- 500,- 
Lån av høytrykkspyler 100,- 
 
 
FRAMLEIE: 
 
All utleie/framleie av båtplasser skal kun forekomme i Tønsberg 
Båtforenings regi. 
Dette gjøres ved henvendelse til foreningens kontor i Ollebukta. 
Meld fra før 1/1 inneværende år dersom plassen ønskes utleid uten å få 
faktura. 
Mottatt faktura må betales selv om plassen ønskes utleid – Se reglement 
 
 
 
 
TILSYNSMANN:    
 
Saker som angår båtplasser og forholdene i havna tas opp med vår 
tilsynsmann   
Stener Pettersen, mobiltelefon 920 39 156.  
 
Tilsynsmannen skal påse:  
  

• at alle båter ligger riktig på båtplassen, med korrekt fortøyning og 
solide fendere. Se fortøyningsinstruks (side 8). 

 
• at fremkommelighet og sikkerheten på pirene skal være ivaretatt. 

Tauverk, ledninger og slanger skal ikke være til hinder for noen. 
 

• at alle båtplasser er tatt i bruk og rapportere ledige plasser til 
kontoret.  Tilsynsmannen skal videre sjekke fortøyde båter mot 
pirlister dvs registreringsnummer, båttype, osv. 

 
• at bryggebelysning er i orden. 

 
• at skader og uregelmessigheter på piren blir utbedret.  



                                  

 

 

Referat fra Årsmøtet for 2018 
 

Nestformann ønsket velkommen. Han gikk igjennom kveldens agenda. Det var ingen innsigelser til innkallingen. 
Han ble valgt til møteleder. Det var 51 medlemmer tilstede. 

Olav Kværne og Rune Pettersen ble valgt til å signere protokollen. 

2. Referat fra forrige årsmøte. 

Sekretæren leste denne. 

3. Årsberetning. 

   Sekretæren leste denne. 

Ingen kommentarer til årsberetningen. 

4. Revidert regnskap. Kassereren la frem årets regnskap. Regnskapet ble avsluttet med et underskudd på kr 
1.728,50. 

 Det var et par spørsmål fra salen ang. medlemskapet i KNBF. 

 Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

5. Medlemskontingent og plassleier. Styret forslår økning på kr 130 ,180 og kr 230. Dette gjelder fra 2020.    
Vinterplass økes til kr 4 500 strøm inntil 500 W kr 4 000 og 1000 W kr 6 000. Dette gjelder fra inneværende år. 

  Styrets forslag ble enstemmig godkjent. 

6. Styrehonorarer. 

 Styret forslår ingen endring. 

 Enstemmig vedtatt. 

7. Orientering om budsjett for 2019. 

 Kassereren la frem styrets forslag til budsjett. Underskudd på kr 245 000. 

 Det var ingen spørsmål til budsjettet. Odd Rune holdt en kort orientering om aktiviteten i 2019. 

8. Innkomne forslag 

Ingen . 

9. Valg 

Karl Gerhard Monrad foresto valget. 

Følgende er på valg. Formann, kasserer, teknisk sjef, aktivitetsleder, revisor 1. og valgkomiteen 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Følgende ble valgt.  Formann Terje Stubben, kasserer Petter Hansen, Kontor/It sjef Roald Pettersen 
aktivitetsleder Åge Nikodemussen (ny) og revisor 1 Olav Kværne. 

I Valgkomiteen, Karl Gerhard Monrad, Knut Staff og Knut Ivar Borgen valgt. 

 



                                 

 

 
Reglement for Ollebukta Småbåthavn. 

 
§ 1: Tønsberg Båtforening (TBF) har tilsyn og driftsansvar for Ollebukta Småbåthavn.  

Alle medlemmer i TBF plikter å følge dette reglement.  Brudd på dette reglement 
kan medføre tap av båtplass. 

  
§ 2: Båtplasser i Ollebukta leies ut til medlemmer i TBF.  TBF’s kontorvakt tildeler 

ledige båtplasser etter ansiennitet.  Båteiere bosatt i Tønsberg har fortrinn ved 
tildeling. 

 
§ 3: Det er registreringsplikt i havna.  Alle båter skal være påført godkjent 

registrerings-merke, og alle båtplassleiere skal være registrert av TBF’s 
kontorvakt med korrekt navn, adresse og tlf.  Båteier plikter å holde TBF orientert 
om endringer av båtens reg.nr., båttype og størrelse, samt personalia. 

 
§ 4: Det skal være overensstemmelse mellom båtplass størrelse og båtstørrelse.  

TBF har rett til å pålegge bytte av båtplass for å oppnå bedre utnyttelse av 
havna.  Tildelt båtplass skal benyttes. 

 
§ 5: Båtplassleie skal være betalt innen 1. februar.  For sen betaling medfører tap av 

båtplass uten ytterligere varsel. 
 
§ 6: Overdragelse av båtplass fra foreldre til barn (eller omvendt) skal godkjennes og  

registreres av TBF, kfr. for øvrig § 3. 
 
§ 7: Fremleie og næringsutleie av båtplass er forbudt, og medfører umiddelbart tap av 

båtplass.  Dersom båtplassen et år ikke skal benyttes av TBF medlemmet, kan 
TBF’s kontorvakt organisere midlertidig utleie av båtplassen i inntil to år, såkalt 
sommerplass.  Utlån av båtplass for kortere periode skal også meldes til TBF’s 
kontorvakt, kfr. § 3. 

 
§ 8: Det er vaktplikt for alle som leier båtplass i Ollebukta Småbåthavn.  Egen 

innkalling med informasjon om vaktordningen sendes den enkelte båteier. 
Det er båteiers ansvar å sørge for at det stilles vakt.  Ved bruk av stedfortreder er 
det aldersgrense 18 år. 
 

 



                                 

 

 
§ 9: Båteier plikter å sørge for solid og riktig fortøyning av båten, og nødvendig 

fendring.  Båteier skal holde et jevnlig ettersyn med båten. 
Båter som sliter seg, -eller ligger til hinder, -eller er til skade for andre båter eller 
bryggeanlegg, vil bli satt på land uten varsel og for eiers regning og risiko. 
Det skal ligge kun en båt på hver båtplass.  Unntatt denne regel er slepejolle 
inntil 10 fot dersom denne ikke er til hinder for nabobåter eller til ulempe for øvrig 
ferdsel.  
   

§ 10: TBF har ansatt en Tilsynsmann som skal etterse forholdene i havna. Båteierne 
plikter å følge pålegg gitt av ham. 

 
§ 11: Fortøyningsstolper montert på pirene skal kun være av godkjent type som selges 

av TBF.  Båteier plikter å fjerne ukurante stolper dersom TBF pålegger dette. 
Fortøyningstau som skal ”overvintre” på båtplassen skal henges opp og festes 
slik at tauet ikke kan falle i sjøen.  Der noe av fortøyningstauet ligger i vannet vil 
dette bli fjernet og kastet. 

 
§ 12: Båter som skal stå i opplag i Ollebukta skal kun betjenes av Marinabestyrer.  

Båteier plikter å følge Marinabestyrers anvisninger. 
Alle båter og alt opplagsutstyr skal være fjernet innen 1. juni. 
Etter 1. juni vil alt opplagsmateriell, båthengere og båter bli fjernet uten 
forutgående varsel og på eiers bekostning. 

 
§ 13: Opptak og utsett av båter i Ollebukta skal kun skje ved hjelp av TBF’s kran, eller 

på slippen ved pir 12.  Bruk av kranbil ved opptak/utsett er strengt forbudt i 
Ollebukta på grunn av grunnforholdene i området. 

 
§ 14: Det er montert strømbokser og vannkraner til felles bruk ved alle opplagsplasser 

og på alle pirer. Ved bruk av strøm skal det benyttes godkjent skjøteledning.  Ikke 
forskriftsmessig utstyr blir fjernet uten forutgående varsel. Ledninger og slanger 
må ikke trekkes over veien eller gang-/sykkelstien. 
Båter i opplag på land skal ikke være tilkoblet strøm uten at båteier er tilstede. 

 
§ 15: Parkering i Ollebukta skal skje på oppmerkede plasser i henhold til skiltanvisning. 
           Parkeringstillatelse for parkering i Ollebukta – se eget parkerings reglement. 
 
§ 16: All form for tilsøling og utslipp i havnebassenget er forbudt. Benytt 

søppelcontainere og miljøstasjonen. 
 

Vær lojal mot disse reglene så får vi et hyggelig miljø i vår unike småbåthavn. 

 



                                     

 

 

 

 

Riktig fortøyning 



                                   
sen. 

MUDRINGSFOND 
                                                                                                                                                                       
Vi registrerer en stadig lavere vannstand i Ollebukta, som i vesentlighet skyldes 
sedimenteringer på sjøbunnen. Dette kommer delvis av at større nyttetrafikk virvler opp 
og forflytter grunnmassene fra skipsleia og inn på våre områder.  En annen årsak er mye 
skjellavleiringer, samt en vesentlig økning av sjøgress på bunnen. 
Styret i TBF ser derfor et behov for omfattende mudring i Ollebukta i løpet av forholdsvis 
nær fremtid. 
Dette vil kreve omfattende investeringer, og for å møte dette ble det på årsmøtet for 2016 
bestemt å opprette et mudringsfond der alle båtplasser i Ollebukta belastes med kr. 
1500,- i årene 2018 – 2022 for å bygge opp et fond som øremerkes særskilt til fremtidige 
mudringskostnader. 
 

BRUK AV STRØM I HAVNA 
 
Du har selv ansvaret for at alt El - utstyr og installasjoner i forbindelse med din båt er i 
orden. 
 
Bruk utstyr som er godkjent for maritimt miljø ! Tenk på fare for brann  
og støt. Forviss deg om at kabel og kontakter er uten skader.   
Kabel skal være gummikabel beregnet på utvendig bruk av type:  
 ” HO7RN-F ” eller bedre. Denne skal ikke skjøtes, pga faren for overslag.  
Ulovlige kabler fjernes uten forvarsel. 
 
På Land:  
På grunn av brannfaren skal båter på land kun være tilkoblet strøm  
når eier er til stede. 
Hold sykkelstien og veien fri for kabler og slanger.   
Det finnes også strømbokser og vannkraner langs Nedre Langgate. 
 
På vannet: 
Ved tilkobling: 
Koble først kabelen til i båten – deretter til landkontakten. 
 
Ved frakobling: 
Koble fra landkontakten – deretter i båten. 
 

Ikke bruk landstrøm unødvendig. All bruk av landstrøm øker  
muligheten for korrosjonsskader på din og nabobåtene.  
Saltvann er en god elektrisk leder. 
Motor, skroggjennomføringer, propell og drev kan” spises”  
raskt opp.  
 
Vinterstrøm skal kun benyttes etter avtale med Båtforeningen, og etter innbetalt avgift for 
vinterstrøm. Vintersesong regnes fra 1. november til 1. april. 
 

 



                                  

 

 
 

OLLEBUA 
 

I 1. etasje under kontorlokalet vårt ligger Ollebua. Dette er TBFs uformelle 
samlingssted. Her er alle medlemmer velkomne til en kaffekopp, vaffel og en båt prat. 
Hver tirsdag fra kl. 17.00 er Ollebua åpen. 
 

FORTØYNINGSSTOLPER 
 

TBF har kjøpt inn galvaniserte fortøyningsstolper som kan kjøpes for  
kr. 500 pr. stk., ferdig montert.   
Meld fra skriftlig til kontoret.   
Ingen andre typer stolper tillates satt opp på bryggene.  
Båtforeningen sponser fortøyningsstolpene og monteringen av disse.  
Selv om man betaler en egenandel for å få stolpe, koster disse og  
monteringen, mer enn egenandelen. 
Det er derfor ikke anledning til å demontere stolpen ved oppsigelse av  
plassen. 
 

KONTORETS ÅPNINGSTIDER: 

01.03.2019 - 27.09.2019, åpent hver mandag og torsdag kl. 17.00 til  kl.19.00 (unntatt 
torsdager i juli), 
01.10.2019 og ut februar 2020 åpent hver mandag kl. 17.00 til  kl.19.00. 
 

Telefon: 33 31 04 30 
 
                                Ansatte du møter i havna og på kontoret: 

                                      

         Kontorvakt      Kontormedarbeider Tilsynsmann i havna 
           Svenn Erik Haugan Christine Skontorp    Stener Pettersen 

 

 



                                   

 

 
 

Ny parkeringsordning i Ollebukta! 
 

Parkering administreres via Micasa App fom. 2019 sesongen 
 

Parkerings reglement for Tønsberg Båtforening 

Parkering i Ollebukta småbåthavn 
- Det er kun medlemmer av Tønsberg Båtforening med betalt båtplass i havna, eller 

ansatt / næringsdrivende i Ollebukta, som vil få tilgang til elektronisk parkering. 
- Parkering skal kun foregå på oppmerkede plasser. 
- Det er ikke tillatt å parkere i parken syd og øst for TBF kontoret. 
- Parkering på trekanten er ikke tillatt. 
- I området langs kai kant og sykkelsti mot marina er det 1 times gratis parkering. Dette 

område kan også brukes til ordinær elektronisk parkering. 
- Parkeringsordningen administreres av Micasa via app. 
- Elektronisk P-bevis har en årlig avgift som betales av det enkelte medlem. 
- Det enkelte medlems mobilnummer er grunnlag for tilgang til elektroniske p-bevis. 

Medlemmet har ansvar for å ajourholde dette i Tønsberg Båtforenings register ved 
henvendelse til kontoret. 

- Nytt elektronisk p-bevis må kjøpes for hver sesong.   
- Ved opphør av båtplass, også overføring til sommerplass, vil tilgang til parkering 

opphøre.  
- Ved nyregistrering eller endring av mobilnummer vil det være minimum en ukes 

behandlingstid. 
- Ording med midlertidig parkerings tillatelse / gjesteparkering opphører 01.04.2019. 
- Bobilparkering i Ollebukta småbåthavn er ikke tillatt. 
- Ladning av El – bil fra strømbokser som tilhører Tønsberg Båtforening i havna er ikke 

tillatt.  
- Det er det enkelte medlems ansvar for at rett kjøretøy er registrert i det elektroniske p-

bevis ved enhver parkering. 
- Misbruk av parkeringsordning vil føre til inndragelse av parkerings tillatelse ut gjeldende 

sesong. 
- Gjentagende misbruk vil føre til tap av båtplass.  



                          Ollebukta marina as              

 

 
 

 

 

• Vi har god kaiplass bensin, avgiftsfri diesel, 
propan, oljer og båtrekvisita.  

• Godt utvalg i kioskvarer, Soft – Is og varme pølser  

• Drivstoff 24 timer – benytt vår kortautomat. 

• 8 tonn kran, høytrykk spyling 

• Telefon marina og krantjenester 33 31 45 65 
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