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KNBF Informasjonsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn og samarbeids-
partnere. 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. 
 
 

 

 
 

 Redningsflåte er ikke «personlig flyteutstyr» 
Et KNBF-medlem ble for en tid siden stoppet og kontrollert av Kystvakten nordpå. Det viste seg 
at båten hadde 7 mennesker om bord. På forespørsel viste eier og fører frem tre flytevester, to 
flytedresser og en redningsflåte godkjent for fire personer. Eier var i god tro om dette var i 
henhold til regelverket og vel så det. Eier ble bøtelagt for ikke å ha egnet flyteutstyr til alle om 
bord. Les hele artikkelen her: 
 

http://www.knbf.no/archives/2014/10/redningsflate_e.php     
 
 
 
 
 
 

 

 Region Vest bistår Bergen Kommune med avfallsplanlegging 
Den 10. oktober var KNBF invitert av miljøsjefen i Bergen Kommune for å diskutere et samarbeid 
om kartlegging av småbåthavner og avfallsplaner for disse. På møtet var representanter for 
Fylkesmannen, Bergen Havn, Bergen og Omland Friluftsråd, KNBF og kommunen. Les hele 
artikkelen her:  
 

http://www.knbf.no/archives/2014/10/region_vest_bis.php    

 
 
 
 

 
 

 Ny versjon av KNBF Miljøveileder 
KNBF Miljøkomite har besluttet å fornye KNBF Miljøveileder. I den nye versjonen vil avfallsplan 
for båtforeninger få en sentral plass. Utover dette vil man kun gjennomføre en generell 
oppdatering i forhold til det som har skjedd på miljøfronten de siste 4 år. Årsaken til dette er at 
veilederen har blitt så godt mottatt at en ønsker å videreføre alt hovedinnhold, format og layout 
fra første utgave. Ler mer her: 
 

http://www.knbf.no/archives/2014/11/ny_versjon_av_k.php  
 
 
 
 

 

 

 

 Rogalandskommuner støtter KNBF Bøyeprosjekt 
KNBF fikk seg litt av en overraskelse da de søkte Rennesøy og Stavanger kommuner om 
utlegging av svaibøyer til gratis bruk for båtfolket. Bøyene skal sikre trygg overnatting i uthavner 
for båtfolket. Etter å ha søkt på korrekt måte, fikk vi et saksbehandlingsgebyr på mange tusen 
kroner begge steder sammen med utleggstillatelsen. Vi søkte om fritak da dette er et tiltak som 
gavner allmennheten. Etter anmodning om fritak, har begge frafalt kravet og er således med på å 
støtte opp om vårt viktige frivillige arbeid for båtfolket. Les hele artikkelen her: 

 
http://www.knbf.no/archives/2014/11/knbf_pa_medlems_1.php  
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 Region Vest på besøk hos Hjelmås Båtforening 
Fredag 10. oktober var KNBF Region Vest invitert på medlemsmøte hos Hjelmås Båtforening. 
Foreningen ble innmeldt i KNBF med kollektivt medlemskap i april i år med 37 medlemmer. De 
holder til i lokaler i Lindås Kommune nord for Bergen. Temaene båt- og foreningsforsikring 
skapte mest interesse. Les mer her:  

 
http://www.knbf.no/archives/2014/10/region_vest_pa_.php    

 
   

 

 Vinterklargjøring i båtforeningen 
Vinteren er snart om hjørnet og det er viktig å få gjort vinterforberedelser i tide. I Trondheim 
Båtforening har de mye å gjøre når 2,2 kilometer med brygger skal klargjøres for vinteren. Is i 
Nidelven er et stort problem. For å hjelpe seg har foreningen anskaffet en ordentlig arbeidsbåt 
med kran. Les hele artikkelen på:  

http://www.knbf.no/archives/2014/10/vinterklargjori.php    
 
 

 KNBF på medlemsmøte i Bangsund Båtforening 
Den 22. oktober deltok KNBF Region Trøndelag på medlemsmøte i Bangsund Båtforening (BB). 
Hensikten var å gi medlemmer i foreningen et godt grunnlag for å vurdere om medlemskap i 
landets største båtfellesskap var interessant. BB holder til rett sør for Namsos og har alle 
fasiliteter tilgjengelig for 126 medlemmer i en flott havn. Les mer her: 

 
http://www.knbf.no/archives/2014/10/knbf_pa_medlems.php   

 

 

 KNBF bistår Stjørdal Båtforening 
Den 24. oktober hadde KNBF Sekretariat kontaktmøte med Stjørdal Båtforening (SB). Hensikten 
var å drøfte aktuelle problemstillinger foreningen står over for. På møtet ble tatt opp krav til 
avfallsplan, foreningsforsikring, regattaaktivitet, kommunale krav og offisiell åpning av ny havn. 
SB har nylig utvidet havna og har nå omlag 330 havneplasser. Les hele artikkelen her:

http://www.knbf.no/archives/2014/11/knbf_bistar_stj.php  
 
 

 Os Båtklubb 60 år  
Lørdag 1. november feiret Os Båtklubb 60-årsjubileum med over 100 festkledde gjester. 
Anledningen fant sted på Nore Neset Aktivitetshus. Nydelig mat, fine taler og fengende musikk 
med mange dansende båtfolk preget festen, som pågikk ut i de små timer. Foreningen tildelte 
denne dagen æresmedlemskap til ildsjelene Jan Sigurd Djuvik Birger Gjerde og Tore Moberg. 
Les hele artikkelen på:  
 

http://www.knbf.no/archives/2014/11/os_batklubb_60_.php  
 
 

 Velkommen om bord! 
Medlemsutviklingen i KNBF er fortsatt meget positiv. I 2014 har hele 34 nye medlemsforeninger kommet til med 
3.098 medlemmer. Alle, unntatt 2 foreninger, har tegnet Kollektivt medlemskap. De nyeste medlemsforeningene er: 
 

 Nothuset Marina, Hellandsjøen, Sør-Trøndelag, 5 medlemmer, Kollektivt medlemskap 

 Grønøy Båtforening, Engavågen, Nordland, 25 medlemmer, Kollektivt medlemskap 

 Ottersøy Båtforening, Nærøy, Nord-Trøndelag, 61 medlemmer, Kollektivt medlemskap 

 Lesund Småbåtlag, Aure, Sør-Trøndelag, 40 medlemmer, Kollektivt medlemskap 
 

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

 Adm. sekretær  Magdalena Magnussen tlf. 22 35 68 00  magdalena@knbf.no  
 Org. konsulent  Hege R. Lunde      tlf. 928 34 112      hege@knbf.no 
 Ass. generalsekretær   Endre Solvang      tlf. 954 90 900     endre@knbf.no  
 Generalsekretær   Reidar Kjelsrud   tlf. 920 20 385     reidar@knbf.no  

 
 
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) 
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