
Vaktbokning 2019
Har du båtplats i klubben är du skyldig att gå två vaktpass under säsongen. Har du två båtplatser 
med en båtbredd över 1,80 är du skyldig att gå fyra vaktpass under säsongen. (Se Allmänna 
bestämmelser punkt 4) 

Familjevakt /enskild vakt  
Familjevakt betyder att du genomför två vaktpass vid samma tillfälle. 
Det kan du göra med hjälp av tex en familjemedlem, kompis eller granne. Du får dock aldrig gå 
ensam.   
Enskild vakt betyder att du genomför ett vaktpass åt gången och då tillsammans med en annan 
medlem som klubben utser. 
Så här gör du för att boka din vakttid via vår hemsida   Under perioden 7 mars till den 30 mars är 
det möjligt att själv boka vakttid via vår hemsida www.kopparmorabatklubb.com. Under rubriken 
”FÖR MEDLEMMAR” till vänster på hemsidan klickar du på Boka vakt. Sidan som kommer upp 
är en almanacka som visar lediga datum (grönt) samt redan bokade datum (svart). Du letar upp ett 
ledigt datum du önskar sitta vakt och klickar på Boka natt. Fyll i uppgifter som namn, epostadress 
och telefonnummer samt viken typ av vakt (familjevakt eller enskild) du önskar. Inga uppgifter 
kommer att visas offentligt på hemsidan. Mer information finns på hemsidan när du ska boka. 
Observera att det är ”först till kvarn” som gäller. Vill du inte välja själv kommer du att bli tilldelad 
en vaktid av den som ansvarar för vakten i båtklubben. Du tilldelas någon av de nätter som blir 
över. 
Har du inte tillgång till internet men vill ändå bestämma din vakttid själv kan du under perioden 
kontakta någon ur styrelsen per telefon eller via epost. Vi gör då en bokning åt dig. Observera att 
det enda sättet att välja vakt är via hemsidan, antingen själv eller med hjälp av någon ur styrelsen. 
Den 31 mars börjar arbetet med att göra vaktlistor. Efter detta datum kan du ej påverka när du ska 
sitta vakt. 

Byte av vaktdatum  
Observera att det ej går att byta vaktdatum via hemsidan. Har du valt 
fel datum kontaktar du båtklubben under bokningsperioden, förslagsvis via epost, 
vaktbokning@kopparmorabatklubb.com. 


