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KNBF Informasjonsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn/takstmenn og 
samarbeidspartnere. KNBF utgir informasjonsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjonsmengden 
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 og på 
http://knbf.no/regionsider.php. 
I denne utgaven har vi valgt å fokusere på aktuelle medlems- og foreningsfordeler. 

 

 

KNBFs viktigste medlemsfordeler i 2013 
 
 
 

 Båtforsikring i Norske Sjø 
KNBF tilbyr medlemmer meget rimelig og god båtforsikring i Norske Sjø. Denne forsikringen er 
en «all inclusive»-ordning og dekker brann, tyveri, sjøskade, vinteropplag, transportskade for 
båter inntil 21 fot, rettshjelpsforsikring, fører og passasjerulykke (inkludert dødsfall) og 
ansvarsforsikring. Les mer og bestill båtforsikring her: 
 

http://www.norskesjo.no/kalkulator1.htm   

 
 

 Sikkerhetskontroll av fritidsbåt  
KNBF tilbyr en frivillig sikkerhetskontroll av fritidsbåter, og har i dag egne besiktigelsesmenn fra 
Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. En sikkerhetskontroll innebærer at følgende blir kontrollert; 
1. Skrog og dekk. 2. Motor og motorrom. 3. Brennstoffsystem. 4. Elektrisk system. 5. Styre- og 
manøversystem. 6. Øvrige systemer, så som varmesystem, kokeapparat, kjøleskap, ventilasjon 
etc. 7. Brannslukningsutstyr. 8. Propan. 9. Navigasjonsutrustning. 10. Rigg. Les mer på:  
 

http://knbf.no/besiktigelsesmannsordning.php  
 

 

 Juridisk bistand  
KNBF tilbyr alle medlemmer inntil 1 times gratis juridisk bistand knyttet til sin fritidsbåt. 
Tjenesten leveres av KNBFs faste advokat, «Båtadvokaten» Nils E. Tangedal fra Bergen. Han 
er en av de fremste på båtjuss i Norge og har vært knyttet til KNBF siden 2006. Juridisk bistand 
kan være en svært viktig medlemsfordel særlig ved kjøp eller salg av fritidsbåt. Gjennom denne 
medlemsfordelen får du faglig rådgivning i oppstarten av en sak, som ofte påvirker utfallet 
positivt. Du kan også benytte «Båtadvokaten» videre i saken, hvis nødvendig. 

 
 

 

 Båtmagasinet hjem i postkassen? 
KNBF samarbeider med Norges største båtblad Båtmagasinet. Som et resultat får alle 
medlemmer gratis 2 nummer av Båtmagasinet hjem i sin postkasse årlig. Hvert blad koster 89,- i 
løssalg. Bladet kommer til KNBF-medlemmer i januar og juni 2013. Du kan også abonnere på 
bladet til KNBF-medlemspris. Det finnes både halv- og helårsabonnement. Les mer om og 
bestill abonnement på:  

http://allermedia.proabb.no/index.php?id=97&controller=orders&action=showCampaign&advertid=87107  
 

http://www.knbf.no/
http://knbf.no/regionsider.php
http://www.norskesjo.no/kalkulator1.htm
http://knbf.no/besiktigelsesmannsordning.php
http://allermedia.proabb.no/index.php?id=97&controller=orders&action=showCampaign&advertid=87107


KNBFs viktigste foreningsfordeler i 2013 
 

 
 

 Momskompensasjon  
KNBF tilbyr medlemsforeninger å delta i vår årlige felles søknad om momskompensasjon. I 
2012 utbetalte KNBF 3.050.000 til 134 medlemsforeninger. Det er mer enn hva samtlige 210 
medlemsforeninger betaler i kontingent til KNBF. Søknadsfrist for 2013 er 15. juni. KNBF gjør 
det på denne måten svært enkelt for medlemsforeninger å få sin andel av momskompensasjon.  
Les mer om momskompensasjon her: 

http://knbf.no/moms.php      
 
 

 

 Juridisk bistand 
KNBF tilbyr alle medlemsforeninger inntil 1 times gratis juridisk bistand knyttet til sin virksomhet. 
Tjenesten leveres av «Båtadvokaten», Nils E. Tangedal fra Bergen. Båtadvokaten har vært 
KNBFs juridiske støttespiller siden 2006. 
For medlemsforeninger er det særlig saker om rettigheter overfor grunneier og saker om 
skatt/avgifter som håndteres. Som et fast tilbud til nye foreninger kan Båtadvokaten foreta en 
vurdering av foreningens vedtekter og leiekontrakt med grunneier. 
 

 

 

 Klubbforsikring 
KNBF Klubbforsikring er modulbasert og spesialtilpasset forsikringsbehov for båtforeninger. 
Forsikringen dekker både flytende og landbaserte installasjoner, inkludert ansvar, ulykke osv. 
Det kan avtales dekning av f. eks. klubbhus, inventar, flytebrygger, slipper, kraner, 
lagerbygninger, miljøbygg, driftsmidler og foreningens båter. Forsikringen er en ”All Risk” - 
dekning som også inkluderer naturskader, påkjørsel fra annen båt, skip, brann, etc. 
Les mer her: 

http://knbf.no/klubbforsikring.php  
 

 

 Rådgivning til medlemsforeninger 
KNBF gir gratis veiledning til medlemsforeninger innen en rekke fagområder. Blant de mest 
aktuelle er avfallsplanlegging, vedtekter, årsmøter, HMS, gjennomføring av båtførerkurs, 
økonomi og registrering i offentlige registre. Det kanskje mest aktuelle tema fremover er 
veiledning i forhold til hvordan utarbeide Avfalls- og beredskapsplan for båtforeningen. 
Trenger foreningen råd innenfor et fagfelt, er det bare å ta kontakt på post@knbf.no.  
 

  
 

NB!!! Oppdaterte medlemslister 
KNBF ber alle medlemsforeninger om å sende oss oppdaterte medlemslister snarest. Her ønsker vi mest mulig 
informasjon så som navn, adresse, epost, telefon, fødselsdato og medlemsnummer i foreningen. Dette er viktig for at 
alle medlemmer i din forening skal få tilsendt Båtmagasinet 2 ganger pr. år hjem i postkassen. Korrekt medlemsliste 
er også grunnlag for utstedelse av kontingent til KNBF. Denne sendes ut ca. 1. februar. 
KNBF håper på å kunne ta i bruk nytt medlemsadministrasjonssystem på slutten av året hvor mye av 
kommunikasjon mot medlemmene vil foregå på E-post. Oppdatering av e-postadresser allerede nå er derfor VIKTIG! 
 
 

KNBF ønsker alle medlemmer og medlemsforeninger et godt nytt år! 

 
 
I sekretariatet (med åpningstid 08:00 – 16:00) finner du: 
 
 Generalsekretær:   Reidar Kjelsrud,  tlf. 920 20 385    reidar@knbf.no  
 Ass. generalsekretær:  Endre Solvang,      tlf. 954 90 900    endre@knbf.no  
 Org. konsulent:   Hege R. Lunde,     tlf. 928 34 112     hege@knbf.no 
 Adm. sekretær:  Magdalena Magnussen tlf. 22 35 68 00  magdalena@knbf.no  

 
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) 
Vågebyveien 23, 0569 OSLO 
Tlf. 2235 6800   Fax: 2235 6811       post@knbf.no        www.knbf.no        www.norskesjo.no 
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