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Kommentar
EU og Schengen-borgere har ikke behov for rejsedokumenter, dog skal de
medbringe pas eller andet billede legitimation.
For flere oplysninger: http://toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=en
Ejerskabspapir. Bådforsikring er ikke et krav i Norge.
Sortvandstanke må tømmes når båden er mere end 300 meter fra land.
Nogle havne har udpumpnings faciliteter
Båddiesel i Norge er farvet grøn, da der ikke er afgifter på diesel til både.
Diesel købt ved en landevejstank indeholder biodiesel.
De mest kendte typer findes.
Der findes kun få.
Er mærket på søkortene.
Notice to Mariners: http://www.statkart.no/en/Kart/NauticalPublications/Notices-to-Mariners/
Notice to Mariners: http://www.statkart.no/en/Kart/NauticalPublications/Notices-to-Mariners/
Se søkort samt: http://www.statkart.no/en/Kart/NauticalPublications/Notices-to-Mariners/
Se: http://www.environment.no/Topics/Biological-diversity/Protectedareas/
0,8 promille for alle, inklusiv gæstebåde. Både over 15 meter 0,0 promille.
Besøgene skal opfylde deres nationalitetskrav.
Besøgene forventes at vise gæsteflag under styrbord sallingshorn.
Nationalflag hejses kl. 08:00 og tages ned ved solnedgang, dog kl. 21.00.
Norsk Sejlunion: www.seiling.no / 004721029710
Netbaseret havnelods http://www.havna.com
Vejrudsigten fås på www.yr.no samt www.storm.no
De fleste bøjer er i privateje og må ikke benyttes.
Der forventes ro i havnen efter kl. 23:00. I havne skal du have en
opsamlings toilet tank, hvis du vil bruge dit toilet. Læg kun til der hvor der
star “Gjestehavn”, andet er privat.
Vær på vagt angående tidevandet.
Kontakt den lokale havn. Besøgende skal være opmærksom på, at ved
længere tids ophold i Norge kan der være skattemæssige konsekvenser.
Info: http://toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=en
Det er tilladt at op ankre overalt. Det er også tilladt at gå i land overalt.
Dog er ophold ikke tilladt alle steder. Ved opankring skal der udvises
forsigtighed m.h.t. tidevandet.
5 millioner indbygger; cirka 250 sejlklubber med omkring 70.000
medlemmer.
Norske Kroner (NOK). 1€ =7,80 NOK
Shopping Centre: 10:00-20:00 (18). Supermarkeder 07:00-23:00 nogle
steder. Specialitets butikker: ca. 09:00 – 17.:00. I turistområder vil nogle
butikker være åben om søndagen. Være opmærksom på at der kan være
lang til proviantering i Norge.
Tog: http://www.nsb.no
www.seiling.no (Norwegian Sailing Federation)
www.knbf.no (Norwegian Boating Federation)
www.redningsselskapet.no (Kysttjenesten)
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