
Stavanger den 23,12,2019 

Medlemsforeninger og medlemmer av 

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) 

Jeg hadde ønsket en annen tilnærming på min julehilsen til dere alle! 

Dessverre opplever vi nå at forsikringsagenten Fender Marine urettmessig prøver å tilegne seg 

Norske Sjøs kunder. 

Vi tar sterk avstand fra dette, og opplever det som et forsøk på simpelt tyveri. 

Slik vi ser det er dette en ukontrollert reaksjon som konsekvens av at tidligere forsikringsgiver MS 

Amlin Insurance S.E. ikke klarte å nå opp i konkurransen som beste forsikringsordning for oss 

båteiere. 

Henvendelser til Norske Sjøs kunder fra Fender om overgang ser vi som forsøk på «bondefangeri». 

Fender Marine utviser en mangel på respekt for KNBFs medlemmer og medlemsforeninger som vi 

tar sterk avstand fra. For meg virker dette som en panisk handling. Jeg er redd Fender Marine ikke 

evner å se konsekvensene av sine handlinger. 

Jeg kan love dere alle at den fremforhandlede avtalen vi nå har med Tryg vil forbedre medlemmenes 

egen forsikringsordning, Norske Sjø. Tryg er en seriøs og god samarbeidspartner som jeg mener gir 

KNBF utviklingspotensiale. Ja, på alle områder! Vi vil løpende gi dere informasjon om innholdet i den 

avtalen vi inngikk med Tryg i forrige uke. Jeg gleder meg til å dele den med dere alle!  

Vi står samlet som forbund og jeg sier det igjen «Det er i motbakke det går oppover.» Det er ingen 

fare så lenge vi står sammen. Målsetningen vår er klar: Å tilby KNBFs medlemmer og 

medlemsforeninger de beste rammevilkår inne forsikring ved å lytte til medlemmene våre og deri 

tilby de bestevilkår/ rammer. Vi tar sammen ansvar! 

Takker for et flott samarbeid gjennom året som har gått! Utfordringene har vært mange, og 

sammen har vi løst dem på en utmerket måte. Slik skal det fortsette i mange år.  

En fredelig jul til dere alle! 

Vi høres og sees på nyåret!! 

 

For Kongelig Norsk Båtforbund  

Med vennlig hilsen 

Egil Kristian Olsen 

President 

 

 

    


