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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.  

 

10. november gjennomførte KNBF et nytt politisk seminar på Stortinget med tema Sjøsikkerhet. 
Døråpner var maritim politisk talsmann Ove Trellevik (H) og han ledet seminaret.  
Dette er andre gang i 2015 at det gjennomføres et båtpolitisk seminar. Første gang var 10. 
februar i år med Transportkomiteen og denne gang var det med Næringskomiteen. 
Les hele artikkelen her:  

http://knbf.no/nyheter/item/knbf-setter-fokus-pa-sjosikkerhet-pa-stortinget   
 

 

Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF) går sterkt i mot nye avgiftsøkninger på diesel og bensin. 
Vi ligger allerede på avgiftstoppen i verden pr. liter drivstoff. Vi kan ikke akseptere forverrede 
rammevilkår for frivilligheten i Norge, som KNBF er en del av, sier fungerende generalsekretær 
Endre Solvang. Les mer her:  

http://knbf.no/nyheter/item/knbf-aksepterer-ikke-okte-drivstoffavgifter  
 

Som ledd i KNBF sitt forebyggende sikkerhetsarbeid på sjøen har vi utarbeidet en ny brosjyre om 
sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåt.  La en av våre 161 besiktigelsesmenn fra Kristiansand i sør til 
Kirkenes i nord kan foreta en sikkerhetsbesiktigelse av din båt.  Som medlem i KNBF sparer du kr. 
350,- på en sikkerhetsbesiktigelse. Les hele artikkelen her: 
 

http://knbf.no/nyheter/item/ny-brosjyre-om-sikkerhetsbesiktigelse  
 

 

KNBF mener at gjeldende påbud om bruk av vest, i sin nåværende form, er uheldig utformet og 
treffer dessverre ikke godt nok i forhold til sin hensikt – færre ulykker og dødsfall. 
Etter innføring av loven 1. mai 2015 har vi dessverre sett en forverring av ulykker og dødsfall 
sammenlignet med 2014. Når vi allerede nå kan fastslå dette faktum, samt at loven har skapt en 
uheldig debatt blant båtfolket i sosiale medier, mener KNBF at loven bør evalueres med det første. 
Les saken her: 

http://knbf.no/nyheter/item/knbf-stotter-krav-om-evaluering-av-flytevestlov  
 

 

Et utvidet Forbundsstyre, utvidet med nestledere fra regionene eller andre regionstyremedlem- 
mer, var 20.-22. november samlet på Gardermoen for å drøfte blant annet strategi, budsjett og 
Norske Sjø. Det ble også avholdt opplæring i bruk av ny web for de som skal legge ut artikler på 
regionsider. Les hele artikkelen her: 

 

http://knbf.no/nyheter/item/forbundsstyret-samlet-for-a-drofte-strategi-og-budsjett  
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For at du bedre skal kunne følge med på alt det som skjer i KNBF har vi begynt å publisere 
nyhetsmeldingene på Facebook. Det blir kun overskriften og ingressen som blir synlig på 
Facebook. Om du ønsker å lese mer om saken klikker du bare på meldingen i Facebook og du 
kommer rett til aktuell side på vår hjemmeside. Og, med det samme du er inne på hjemmesiden, 
så kan du jo gjøre deg kjent med våre medlemsfordeler samt hva vi jobber med for våre 
medlemmer og medlemsforeninger. 

 

  

Kristiansund havnevesen utreder muligheten for ny gjestehavn på Kranaskjæret. Dette er KNBF 
Region Nordvest meget positive til. Nylig har regionleder Kristian Tornes hatt et møte med 
havnesjef Arnt Helge Honstad for å få dette på plass til glede for båtfolket i regionen. Det er nylig 
skrevet en kronikk i lokalavisen Tidens Krav med tittelen «Et spennende prosjekt». Les mer her: 
 

http://knbf.no/nyheter/item/knbf-stotter-ny-gjestehavn-pa-kranaskjaeret   
 

Leder for Region Øst, Jan Siiger Larsen er gjenvalgt som fast representant i Oslo Kommunes 
Småbåtutvalg for 4 nye år. Dette blir Jans 6. periode i utvalget. KNBF har intervjuet regionleder 
Jan Siiger Larsen i forbindelse med gjenvalget til Småbåtutvalget i Oslo (heretter SBU): 
Jan, du er nå 68 og gjenvalgt for 4 nye år, tynger alderen? 
Les hele intervjuet her:  

http://knbf.no/nyheter/item/jan-siiger-larsen-gjenvalgt-til-sbu 
 

12. november avholdt KNBF Region Sør informasjonsmøte om medlemskap i Kristiansand. Det 
møtte 4 båtforeninger fra Lillesand, Risør og Kristiansand. Møtet ble holdt i Kristiansand 
Motorbåtklubbs ærverdige skipperhus. På programmet stod informasjon om Region Sør, 
Norske Sjø båt- og foreningsforsikring og medlems- og foreningsfordeler. Tilstede var 
representanter for Risør Motorbåtforening, Lillesand Båtforening, Flekkerøy Motorbåtforening 
og Kristiansand Motorbåtklubb. Les hele artikkelen her:  
 

http://knbf.no/nyheter/item/knbf-med-informasjonsmote-pa-sorlandet    

 
    

 

 Interesse for båt- og foreningsforsikring i Region Nordvest   
KNBF region Nordvest gjennomførte et godt planlagt møte på Fjordkroa, Aspøya mandag 26. 
oktober. Hele 18 personer og 7 båtforeninger og en medlemsforening i KNBF møtte. 
Båt- og foreningsforsikring er tydeligvis et interessant tema.  Skadesjef Christan Lien i Norske 
Sjø holdt et meget godt foredrag om hva båteieren og foreningen burde være oppmerksom på, 
og hvorfor det var viktig å ha en god foreningsforsikring på plass.  En engasjert forsamling stilte 
mange gode og relevante spørsmål. Les mer her: 

 

http://knbf.no/nyheter/item/stor-interesse-for-bat-og-foreningsforsikring-i-more-og-romsdal      
 

 

 

 Har dere noen i foreningen som bør hedres? 

KNBF innstiftet æresbevisningen KNBF Fortjenestenål den 23. april 1983. Hensikten er å 
kunne hedre trofaste tjenere. Det utdeles om lag 7 nåler årlig blant våre ca. 300 medlems- 
foreninger. Siden 1984 er det delt ut i alt 200 nåler. Alle medlemsforeninger kan foreslå 
kandidater. KNBF bekoster både nål og diplom. Ler mer på: 
 

http://knbf.no/nyheter/item/knbf-fortjenestenal  

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

  

 KNBF ønsker alle medlemmer og 

medlemsforeninger en riktig god jul 

og et godt nytt år! 

 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   

   
 

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)  
Vågebyveien 23, 0569 OSLO       

Tlf. 2235 6800 Fax: 2235 6811 post@knbf.no knbf.no     norskesjo.no     Facebook.com/knbf.no  

 KNBF kobler hjemmesiden mot Facebook  
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