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ORDENSREGLER 

Disse regler gjelder for ALLE som oppholder seg på Naturistsenteret for kortere eller lengre tid. 

§1  KRAV TIL MEDLEMSSKAP 

 

Sjøhaug Naturistsenter er åpent for personer/familier med medlemskap i en forening tilsluttet  INF 

(International Naturist Federation).  

Unntak: Personer /familie uten slikt medlemskap kan være gjester for inntil 2 døgn. Styret/bestyrer kan 

godkjenne opphold av lengre varighet. 

 

§2  ANKOMST SJØHAUG  

Alle gjester og dagsbesøkende skal henvende seg i resepsjonen ved ankomst. 

Medlemskort INF, (eventuelt Pass), oppbevares i resepsjonen under opphold utover døgnet. 

 

Bestyrer vil tilvise deg plass for vogn/telt, hytte eller rom. Si fra umiddelbart dersom du IKKE er fornøyd med 

rengjøring FØR innflytting. 

 

RØYKING  er IKKE tillatt i noen av Sjøhaugs bygninger, hytter eller rom. Overtredelse av dette vil medføre et 

gebyr på kr. 1500,-, og man mister retten til å leie rom/hytte. 

 

Privatbiler skal som hovedregel parkeres på våre anviste parkeringsområder etter avlastning. Unntak kan 

avtales med styret/bestyrer. Kjøring på området må begrenses og maks være 10km/timen. 

 

Det er tillatt med husdyr i teltet, vogna eller hytte nr.2, og rom 5 på Solrabben. Disse må ikke slippes løs, luftes 

på området eller på annen måte være til sjenanse for andre gjester. 

Katter MÅ være sterilisert/kastrert OG chippet, og må holdes innendørs mellom kl.23-08. 

Eierne er selv ansvarlige for eventuelle skader deres dyr måtte gjøre på området. 

 

§3  AVREISE 

 

Rom og hytter skal være fraflyttet innen kl.12 reisedagen. Rom og hytte skal etterlates rent og ryddig. 

 

§4  FELLESREGLER FOR OPPFØRSEL  

Foregår det aktiviteter på Sjøhaugs fellesområder, er det ÅPENT for alle som er på Sjøhaug å delta. 

  

Skal du ta bilder mens du er her som viser folk, MÅ du spørre dem først om det er greit!! 

 

Bruk av lydkilder (radio, TV, musikkinstrumenter o.l.) bør ikke være til sjenanse for andre.  

Bruk av rusmidler må heller ikke være til sjenanse for andre beboere eller gjester. Ved overstadig beruselse og 

/eller truende oppførsel kan Bestyrer bortvise deg. 

 

Det SKAL være RO på området fra kl.23.00 til kl.08.00 (Fredag & Lørdag fra kl.24.00).  

 

 



SJØHAUG NATURISTSENTER SA 
 

Vedtatt på medlemsmøte 5/7- 2015 
 

Ved samlinger på Solrabben eller «Rompa Bar» SKAL en ansvarlig godkjennes av Bestyrer/Styret. Denne er 

ansvarlig for rydding og vasking. Uansett må vinduer og dører holdes stengt etter kl.24.00. 

 

Vi har Etiske regler for Sjøhaug – DU bør lese disse. 

 

§5  NAKENHET 

På Sjøhaug Naturistsenter bør nakenhet være en SELVFØLGE for alle over 18 år når VÆR og HELSE tillater det. 

Foreldre/foresatte oppfordres til å få sine barn til å praktisere naturisme. 

 

Nakenhet er OBLIGATORISK på solplassen foran Sjøhaughuset, på badebrygga, på badeflåten og i badstu- og 

dusj-anlegg. 

 

Går du tur UTENFOR bommen på veien eller i skogen, SKAL du være PÅKLEDD, av hensyn til våre hyttenaboer. 

 

§6  ORDEN PÅ EGET OMRÅDE OG FELLESAREALER  

Sjøhaug Naturistsenter er avhengig av dugnadsinnsats fra sine faste brukere. Men vi ønsker at alle brukere av 

plassen skal bidra til å holde det rent og ryddig på eget område og på fellesarealer.  Mindre busker og kratt kan 

trimmes og klippes, men større trær krever styretillatelse. Vi tilstreber blomsterenger der det passer. 

 

Ser du søppel på din vei, ta det med. Vi tilstreber å søppelsortere plast, papir og restavfall. Det fins 

søppelbokser til dette formål utenfor bommen. (NB – husk påkledning når du går utenfor!) 

Forlat felleskjøkken, vaskerom, WC og andre fellesrom du bruker i ”bedre” stand enn da du kom.  Sløs ikke med 

vann, Sjøhaug har begrenset vannkapasitet. 

 

§7  ANSVAR PERSONSKADE/TYVERI  

Sjøhaug Naturistsenter SA tar IKKE ansvar for personskade ved aktiviteter på plassen.  

Foreldre bes spesielt om å vise aktsomhet når barn ferdes på og ved brygge og badeplasser. 

 

Det er den enkelte bruker sitt ansvar å verdiforsikre person og eiendeler mot skade og tyveri gjennom egne 

forsikringer. 

 

§8  ANSVARSHAVENDE 

 

Bestyrer og Styret er ansvarlige og skal påse at disse Ordensregler følges av alle brukere av Sjøhaug.  

Bestyrer kan bortvise gjester for inntil 2 (to) døgn: 

 - Som viser utilbørlig oppførsel 

 - Som utøver gjentatte alvorlige brudd på ordensreglene 

 - Som unnlater å etterkomme tilrettevisninger. 

Styret fastsetter innen 2 døgn om fortsatt bortvisning skal gjøres gjeldende. 

 


