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Velkommen til Rongevær Kysthytte 
 
Leietaker skal gjøre seg kjent med vilkårene for bruk av 
Rongevær Kysthytte og er ansvarlig for at disse blir fulgt. 
Ansvarlig leietaker må være minst 20 år. Merk at båter er 
tilgjengelige fra klokka 16:00 ankomstdagen og skal 
returneres til kai på Baløy seinest klokka 15:00 
avreisedagen.  

 

AVBESTILLING 
DHTs generelle regler for avbestilling gjelder også på Rongevær Kysthytte: 
 

• Avbestilling frem til 5 dager før oppmøtedag gir rett til full refusjon.   
• Avbestilling som gjøres senere enn 5 dager før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.  

 
Dersom bestilling er gjort på nett, gjøres avbestilling ved å logge seg på min side i bookingsystemet. Gå gjerne inn i 
bookingsystemet via den aktuelle hytten på Ut.no. Dersom bestilling er gjort på telefon/e-post til Bergen og 
Hordaland Turlag (større grupper), ta kontakt på bht@dnt.no for avbestilling.  

 

Praktisk informasjon 
- Anlegget er ikke låst.  
- Ta med lakenpose eller eget sengesett som på andre DNT-

hytter 
- Alle gjester vasker ut etter seg.  
- Det er innlagt varmt og kaldt vann 
- Elektrisk oppvarming og vedovn. Varme i oppholdsrom 

automatisk regulert og blir aktivert når det er gjester på 
anlegget.  

- Det er vaskeutstyr, vaskemiddel, toalettpapir, tørkepapir 
og ved på anlegget.  

- Egne parkeringsplasser på Baløy 
- Egen kontainer for restavfall på Baløy. Ta med glas, metall, 

tomflasker og spesialavfall hjem. 
- Det er to brygger på anlegget og tønnegrill er tilgjengelig. 

Ta med grillkull selv.  
- Selv om du har leid hele anlegget, blir ikkje brygge og 

kaianlegg stengt for andre gjester. Eventuelle dagsbesøk 
kan forekomme og har rett på tilgang til toalett i Naustet. 

- Vis hensyn til andre gjester på anlegget, hyttegjester og 
fastboende i området.   
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Bygninger på Rongevær Kysthytte 
 
Skulehuset  

- 3 etasjer med 23 sengeplasser fordelt på 4-, 5- og eit 10-
manns rom.  

- Kjøkken, fult utstyrt med kopper, glass, fat, bestikk og 
serveringsfat. 

- Kjøkkenet har også kaffetrakter, kjøleskap og 
storhusholdnings-oppvaskmaskin. Følg nøye 
bruksanvisning for oppvaskmaskin oppslått på kjøkkenet.  

- Spisesal og oppholdsrom 
- 2 bad og 2 toalett 
- Ikke tillat med hund 

 

 
Naustet 

- 14 sengeplasser fordelt på 2-mannsrom og eit 4-
mannsrom 

- 4-mannsrommet er tilpasset rullestol  
- 3 stk. 2-manns rom tilrettelagt for hund 
- 2 bad med dusj 
- Tekjøkken og lite oppholdsrom 
- I første etasje er det fellesareal som alle gjester kan 

benytte.  

 
 
Utstyrsbod 

- Inneholder driftsutstyr for anlegget og er avlåst.  

 
 
  

Skulehuset – 1. etasje 

Naustet 

Skulehuset – 2. etasje Skulehuset – 3. etasje 
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Båter 
- Båtene er tilgjengelige ved flytebrygga på Baløy fra kl. 16:00 

ankomstdagen, og skal returneres til brygga på Baløy senest kl. 
15:00 avreisedagen.  

- Det er 4 stk. 4-manns robåter og 4 stk. 5-manns robåter Som alle 
er nummererte. Benytt den båten du har bestilt, og legg den 
tilbake på nummerert plass i flytebrygga etter bruk.  

- Det er fastmontert årer i alle båtene. Båtene har mulighet til to 
sett årer slik at det er mulig for to personer å ro samtidig. Ekstra 
årer i naustet på Rongevær.  

- Det er ca. 300m å ro fra Baløy til Rongevær Kysthytte.  
- Vi har redningsvester til flere personer enn det er plasser i båtene, men det er en blanding av vester for 

barn og voksne, så om du har egen vest, ta gjerne denne med. Legg redningsvesten tilbake etter bruk.  
- Det er ekstra årer i Naustet på Baløy.  
- Vi har ikke fiskeutstyr eller anna utstyr for vannaktiviteter så dette må ev. medbringes av den enkelte.  
- Alle båtene har en lenseplugg i bunnen. Denne må skrus inn før bruk for å unngå at vann kommer inn. 

Ved retur av båten må lenseplugg skrus ut igjen slik at båten ikke fylles av regnvann.  
- Bruk av båt er på eget ansvar.  
- Vis godt sjøvett! Ikke overless båtene, ta hensyn til vær, vind, bølger og annen båttrafikk.  

Branninstruks  
Ansvarlig leietaker skal sørge for at alle som oppholder seg på hytten er orienterte om innholdet i oppslått 
branninstruks. Hytten har eget brannalarmanlegg. Ved alarm blir ikke brannmyndigheter kontaktet. Dersom 
brannanlegget er utkoblet, skal det etableres en ordning med nattevakt. 

Gi tilbakemelding!  
Da hytten ikke er betjent, vil vi være takknemlige for å få melding dersom det mangler eller er lite igjen av 
toalettpapir, vaskemidler, stearinlys, fyrstikker med mer, eller om det er feil eller mangler ved båter og 
redningsvester.  

Skade på hytte, båter og inventar 
Skade/mangler meldes til hyttedriftsansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag på tlf. 55335810, e-post: bht@dnt.no. 
Den som forårsaker skaden kan gjøres ansvarlig for den.  

Ved avreise 
✓ Vask alle rom som har vært i bruk, kjøkken, toaletter og dusjer.  
✓ Dersom grillene har blitt benyttet, rengjør og tøm for kull.  
✓ Det skal ikke settes igjen matrester. 
✓ Tøm alle bosspann og sett i nye bossposer. Ta med avfall til kontainer på Baløy.  
✓ Fortøy båten forsvarlig 
✓ Legg tilbake redningsvest 
✓ Forlat hytten slik du selv ønsker å finne den! 

 
 
 

Bergen og Hordaland Turlag, 02.05.2022. 
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