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KNBF Informasjonsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn og 
samarbeidspartnere. KNBF utgir informasjonsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjons-
mengden tilsier det.  Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. KNBF ber om at informasjonsbrevet 
distribueres til båtforeningens medlemmer. Oppdatert informasjon finner du på www.knbf.no.  
 

 

Helgen 3. og 4. oktober ble 19 nye besiktigelsesmenn kurset og godkjent til å foreta sikkerhets-
besiktigelse av fritidsbåter. Som et ledd i det forebyggende arbeidet for sikkerhet på sjøen har 
KNBF i over 20 år hatt ordningen med frivillig besiktigelse av båter og VHF radioanlegg. KNBF 
har i denne perioden utdannet over 200 besiktigelsesmenn og 161 av disse er aktive i dag fra 
Kristiansand i sør til Krikenes i nord. Les hele artikkelen her:  

http://knbf.no/nyheter/item/19-nye-besiktigelsesmenn  
 

 

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og 7 båtforeninger med felles opplagsplass på Karenslyst 
gjennomførte politisk debattmøte 2. september hos Oslo Motorbåtforening. Der stilte 6 partier i et 
stappfullt møtelokale. Interessen var så stor at alle fikk ikke sitteplass engang. Hovedtema var 
verning eller fjerning av havne- og opplagsplasser i Oslo. Les mer her:  

 
http://knbf.no/nyheter/item/oslo-politikere-vil-verne-batplasser   

 

KNBF region Vest har nå i første omgang sjekket ut partienes program for perioden 2015-2019 i 
Bergen. Som Norges nest største by i kjernen for landet største båtregion er det skuffende lite å 
hente fra partiprogrammene om båtliv. Fra 9 større partiprogram omtaler kun 3 partier båtliv og 
småbåter som en aktiva til rekreasjon og friluftsliv. KNBF region Vest konkluderer at båtliv ikke er 
et politisk satsningsområde i Bergen. Dette vil KNBF Region Vest søke å få satt på den politiske 
agenda i kommende periode. Les hele artikkelen her: 

 

http://knbf.no/nyheter/item/knbf-region-vest-batpolitisk-uttalelse-2   

  

IBIZA Sport Cab leveres nå som 801-versjon og er dermed unntatt fra vestpåbudet. Nå har 
produsentene begynt å lage båter på 801 cm for å unngå vestpåbud. Dette er nok et eksempel 
på hvor uheldig denne loven er. Dette er nok et innspill som vil bli lagt merke til i den bebudede 
evaluering av vestpåbudet senere i høst. Vi har informert stortingsrepresentant Ove Trellevik 
via e-mail. Les saken her: 

http://knbf.no/nyheter/item/hvor-mye-betyr-1-cm?category_id=5   
 

 

For 5 år siden ga KNBF ut en miljøveileder hvor miljørelatert informasjon for båtfolket var samlet. 
Nå har vi lansert en oppdatert utgave av denne miljøveilederen hvor vi har søkt å få med siste 
nytt fra miljømyndighetene. Endring i forurensningsforskriften §20 med nye krav til avfallsplaner 
og større ansvar til kommunene er eksempel på nye forskrifter som berører oss båtfolk. Les hele 
artikkelen her: 

http://knbf.no/nyheter/item/ny-miljoveileder-klar    

 19 nye besiktigelsesmenn 

 Oslo-politikere vil verne båtplasser 

 KNBF Region Vest med båtpolitisk uttalelse 

 Hvor mye betyr 1 cm?  

 Ny miljøveileder klar  

http://www.knbf.no/
http://www.knbf.no/
http://knbf.no/nyheter/item/19-nye-besiktigelsesmenn
http://knbf.no/nyheter/item/oslo-politikere-vil-verne-batplasser
http://knbf.no/nyheter/item/knbf-region-vest-batpolitisk-uttalelse-2
http://knbf.no/nyheter/item/hvor-mye-betyr-1-cm?category_id=5
http://knbf.no/nyheter/item/ny-miljoveileder-klar
http://knbf.no/nyheter/item/oslo-politikere-vil-verne-batplasser
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKjdsdrIusgCFQrbLAodZAkEeA&url=http://www.frivillignannestad.com/&psig=AFQjCNGgyb_dSWtpkssF9kh43eq93mVqqQ&ust=1444658033927280
http://knbf.no/alle-regioner-news/item/hvor-mye-betyr-1-cm
http://knbf.no/nyheter/item/ny-miljoveileder-klar
http://knbf.no/nyheter/item/19-nye-besiktigelsesmenn


 

Forbundsstyrets første høstmøte ble avholdt 18.-20. september i Bergen i regi av Region Vest. 
En stor og del av programmet gikk med til oppstart av arbeidet med en strategiplan for 2016-
2020. Denne skal presenteres i sin helhet på Båttinget i 2016. Temaer som var oppe til 
diskusjon var visjon og verdier KNBF skal ha, samt hvilke produkter og tjenester vi skal levere til 
våre medlemmer. Her kom det fram mange gode og nyttige innspill som vil bli dratt med i den 
videre prosessen. Les mer her: 

 
http://knbf.no/nyheter/item/knbf-utarbeider-strategiplan-2016-2020  

 

Nå er også Norske Sjø på Facebook. Sjekk ut Norske Sjø – KNBF’s egne forsikrings-ordninger 
- både båtforsikring og foreningsforsikring. Husk at du også finner KNBF på Facebook - hvor vi 
søker å møte medlemmene med kort og direkte informasjon. Les hele artikkelen her:  

http://knbf.no/nyheter/item/folg-ogsa-oss-og-norske-sjo-pa-facebook 

 

Rød Båtforening på Kråkerøy har vel 90 båtplasser og meldte seg inn i KNBF i juni, etter at de 
deltok på et rekrutteringsmøte for foreninger i Fredrikstad-området tidligere i år. Onsdag 26. 
august hadde styret innkalt til medlemsmøte i det flotte klubbhuset, med miljøarbeid som 
hovedtema. Invitert var også generalsekretær Endre Solvang og styremedlem i Region Øst Rolf 
Victor Hansen. Les hele artikkelen her:  

http://knbf.no/nyheter/item/knbf-pa-medlemsmote  
   

  

11. september feiret en av de solide medlemsforeningene i KNBF, Ålesund Motorbåtforening 
(ÅMF), 60-årsjubileum i Fiskerimuseet. Til stede var blant annet fungerende generalsekretær i 
KNBF sammen med 70 festkledde medlemmer. ÅMF har vært tilsluttet KNBF siden 1975. 
Jubilanten er i aller høyeste grad oppegående med to flotte havneanlegg i Gåseidvika og 
Storvika. Les hele artikkelen her: 

http://knbf.no/nyheter/item/alesund-motorbatforening-60-ar   
 
 

   
 

 Fotokonkurransen 2015 er avsluttet  
KNBF Fotokonkurranse 2015 er nå avsluttet. Mer enn 50 bilder er mottatt og vinnere er kåret. 
Vinnere ble Rune Løvoll, Trond Sundberg og Unni Storhaug.  Se vinnerbildene her: 
 

http://knbf.no/nyheter/item/fotokonkurransen-er-avsluttet       
 
 

 

 

 Dramatisk økning i assistanseanrop for Telenor Maritim radio 

Sommermånedene i år var dessverre ikke like varme som fjorårets og da er det naturlig å tro at 
aktiviteten på sjøen vil være noe mindre, men for Kystradiostasjonene var det tvert imot med en 
økning på ca. 42 % ift. 2014. Hos Tjøme kystradio var økningen på antall assistanser hele 51 % 
ift. august 2014 og man hadde nesten 4.000 som foretok radioanrop mot våre stasjoner i juni, 
juli og august. Ler mer på: 

http://knbf.no/nyheter/item/dramatisk-okning-i-assistanseanrop  
 

   
  
I sekretariatet (med sommertid 08:00 – 16:00) finner du:  

  

  

 Adm. sekretær    Magdalena Magnussen  tlf. 22 35 68 00    magdalena@knbf.no   
 Kommunikasjonssjef                   Geir Giæver                                            tlf. 22 35 68 00    geir@knbf.no   
 Fungerende generalsekretær   Endre Solvang       tlf. 954 90 900      endre@knbf.no   
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