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Interimsvimpeln
Interimsvimpelprincipen utgår från att alla NJK-medlemmar skall behandlas likvärdigt,
oberoende av om medlem har båten på Björkholmen/Blekholmen, eller vid egen brygga,
eller båten registrerad i annan båtklubb. Medlemmars båtar som använder sig av
Interimsvimpeln, skall även behandlas på samma sätt som medlemmars båtar som är
inskrivna i NJK:s båtregister då det gäller kostnader.
NJK-medlem som har sin båt registrerad i annan båtförening men som med sin båt vill
utnyttja NJK:s skärgårdshamnar eller Björkholmens och Blekholmens hemmahamnar har
denna möjlighet. Genom att anmäla sin båt till NJK:s Båtregister som Interimsbåt samt
betala Båtregisteravgiften och den årliga Båtavgiften är detta möjligt. Som bevis för detta
erhåller NJK-medlemmen en Interimsvimpel som är bunden till båten. Interimsvimpeln är
ett fortlöpande abonnemang som bör sägas upp då ägaren vill sluta med det (förändring
från tidigare).
Interimsvimpeln skall föras synlig på båten då den anlöper någon NJK hamn. Det bör
noteras att Interrimsvimpeln är båtspecifik och att skepparen på båten bör vara NJKmedlem då båten utnyttjar NJK-hamn.
Grundprinciperna för Interimsvimpeln
-

-

-

NJK-medlem kan registrera sin båte i NJK Båtregister som Interimsbåt
Båten bör vara besiktigad, båten skall lämpa sig för klubbens skärgårdshamnar,
båtens vikt överstiger inte 12 ton (skärgårdshamnarnas förtöjningsbojar är
dimensionerade för båtar upp till 12 ton)
Båtens skeppare är NJK-medlem (inte nödvändigtvis ägare)
Båtens ägare, NJK-medlemmen skriver under “Interimsvimpelkontraktet” som
förutsätter att skepparen/båten följer de regler som finns för NJK:s skärgårdsholmar
och hamnar.
Interimsvimpeln är således båtbunden, dvs. båten eller Interimsvimpeln kan inte
överlämnas/lånas till utomstående.
Interimsvimpeln förs synligt då båten anlöper NJK hamn

Interimsvimplar kategorier
Kategori 1: Interimsvimpel för hyrbåtar (hyrbåt för 1-3 veckor)
Kategori 2a: Interimsvimpel för NJK registrerade båtar som för utländsk flagga
Kategori 2b: Interimsvimpel för båtar som för annan klubbs flagga
Interimsvmplarna är numrerade och samma nummer gäller från år till år för en båt.
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NJK:are som hyr båt för en kortare period (kategori 1):
En medlem som hyr en båt för 1-3 veckor ansöker om Interimsvimpel genom NJK:s
webbplats eller från kansliet. Ifall medlemmen och hyrbåten som hyrs av seriös
båtuthyrare uppfyller klubbens krav kan Interimsvimpel beviljas. När medlemmen
kvitterar ut Interimsvimpeln från kansliet undertecknar han Interimsvimpelkontraktet.
Han/Hon skall också uppvisa hyreskontraktet, betala en avgift enligt rådande
Interimsvimpeltaxa för hyrbåt. Vimpeln måste returneras till kansliet efter hyrtidens
utgång. Till denna kategori godkänns ej en uthyrning som gäller en båt för hela säsongen,
utan denna kategori gäller endast normala kortare tidsbundna seriösa hyreskontrakt.

NJK:are med utländsk flaggad båt (kategori 2a):
Se skild information i Årsboken eller på www.njk.fi.

NJK:are som har sin båt inskriven i annan förening (kategori 2b):
NJK medlemmen som har sin båt inskriven i annan förening ansöker om Interimsvimpeln
genom att fylla i blanketten för NJK Båtregistret. I blanketten kryssar han för Interimsbåt
samt fylleri i vilken båtklubb båten är registrerad i. Blanketten kan också fyllas i på
kansliet.
Ifall kriterierna uppfylles kan Interimsvimpel beviljas. På basen av båtens längd betalas
en Båtregisteravgift samt en årlig Interimsvimpelavgift (som är lika stor som den årliga
Båtavgiften). Medlemmen/Ägaren godkänner Interimsvimpelkontraktet och skriver under
det. Medlemmen erhåller Interimsvimpeln för ifrågavarande år.
Interimsvimpeln är ett fortlöpande abonemang. Räkningen och vimpeln sänds
automatiskt varje år till båtägaren i början av maj. Interimsvimpeln har samma nummer
varje år och den bör avregistreras då man inte längre använder den.
Interimsvimpelansökan behandlas av styrelsemedlem som ansvarar för
Långfärdsangelägenheter. Ansökan för vimpeln bör göras i god tid innan kansliet stänger
för semester så att det blir möjligt att behandla ansökan.

Missbruk
Ifall missbruk uppdagas, kommer dessa att behandlas senare i ett disciplinsutskott.
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