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KNBF Informasjonsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn 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.  
   

  

  

KNBF arbeider løpende for å få etablert gode kanaler inn til både stortingspolitikere og nasjonale 

maritime fagmyndigheter. Det er nå gjennomført et møte mellom vikarierende 

stortingsrepresentant Kari Raustein fra Rogaland FrP og KNBF. Der legger en opp til å få 

gjennomført et båtpolitisk seminar med Transportkomiteen på Stortinget i løpet av første kvartal 

2015.. Les hele artikkelen her:  

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

  

  

Den 12.-14. november ble det arrangert konferanse om Stad skipstunnel om bord på 
hurtigruteskipet «MS Nordlys» fra Bergen til Ålesund. Det var tett på 90 deltagere på 
konferansen som ble ledet av Geir Helljesen. På vegne av KNBF stilte Kristian Tornes, leder for 
KNBF Region Nordvest. Det var mange dyktige foredragsholdere fra næringsliv og det politiske 
miljø.  Les hele artikkelen her:   

 

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

  

Trondheim Båtforening (TBF) har i flere år vært i kontakt med kommunen og ikke minst 

politikerne for å få Trondheimsfjorden definert som et friluftsområde. Det har vakt en del oppsikt 

at TBF med tidligere styremedlem Olaf Hjelmeland i spissen for noen år siden tok initiativ til å 

stifte Trondheimsfjorden Båtunion. Dette er et kontaktnett hvor de 53 foreningene inne i fjorden 

kan utveksle informasjon om aktuelle turmål samt arrangementer i de forskjellige foreningene.    

Ler mer her: 

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

  

  

  

KNBF har hittil utstedt om lag 8.000 av forbundets nye medlemskort. De er i bankkort-format og 

legitimerer medlemskap både i KNBF og den enkelte medlemsforening. Alle personlige 

medlemmer skal nå ha fått slike kort i tillegg til mange medlemsforeninger som har valgt å 

anskaffe slike. Les hele artikkelen her:  

 

http://www.knbf.no/archives/2014/12/populaere_medle.php  
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 Ørnes Båtforening 50 år  

Lørdag 8. november markerte Ørnes Båtforening sitt 50-årsjubileum med fest på Reipå 
Bygdahus. KNBF var representert med AU-medlem/regionleder Birger Schjølberg, som 
overrakte forbundets Krest til foreningen og fortjenestenålen til sju av medlemmene for lang og 
god innsats for båtfolket. Les hele artikkelen på: 
 

  http://www.knbf.no/archives/2014/11/ornes_batforeni_1.php      

  

  

Den 3. desember arrangerte KNBF Region Trøndelag informasjonsmøte for 9 båtforeninger på 
Røra i Nord-Trøndelag. Vertskap for møtet var Røra Båtforening på Hylla, noen kilometer nord 
for Verdal. Til sammen deltok 19 ledere fra lokale båtforeninger, samt 4 fra KNBF/Norske Sjø. 
 Les mer her:  

http://www.knbf.no/archives/2014/12/trondere_med_in.php     
  

 

  

KNBF har som mål å ha en Besiktigelsesmann i alle tilsluttede foreninger.  I 2014 har vi hatt 

gleden av å ønske 35 foreninger velkommen om bord. Nå håper vi at mange av disse ønsker å 

ha sin egen besiktigelsesmann. 1-2 dagers kurs avholdes vanligvis under messen «Sjøen for 

alle» i mars måned på Lillestrøm. Ta kontakt med KNBF sekretariat på post@knbf.no for 

nærmere informasjon. 

 

 

 Tiden flyr fort i disse førjulstider og snart kan vi skrive 2015.. Vi benytter derfor anledningen til å  

 minne alle foreningene om viktigheten av å sende inn oppdaterte medlemslister. Faktura for  

 medlemskontingenten blir sendt ut i januar/februar og baserer seg på registrerte medlemmer  

 pr. 31.12 jfr. Vedtektenes §6.2 Kontingent.  For de av foreningene som ønsker å benytte seg  

 av den nye Juniorkontingenten, kr 80,- for medlemmer mellom 15 og fylte 25 år, minner vi om  

 at vi da må ha fødselsdato på dem dette gjelder.  Satsene for medlemskontingenten ble ikke  

  endret på Båttinget i 2014, og er som tidligere, kr 120,- pr medlem for kollektive medlemmer og 

   kr 50,- pr. medlem for foreningsmedlemskap. 

  

  

 Velkommen om bord!  

Medlemsutviklingen i KNBF har vært enorm i 2014. Hele 35 nye medlemsforeninger kommet til 

med 3.170 medlemmer. Alle, unntatt 2 foreninger, har tegnet Kollektivt medlemskap. Vi ønsker 

med dette velkommen:  

  

• Sandhalsen Båtforening, Nærøy, Nord-Trøndelag, 25 medlemmer, Kollektivt medlemskap  

 

 
 

KNBF ønsker alle medlemmer og medlemsforeninger en riktig god jul og et godt nytt år! 

   
  
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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