
 
 
KNBF INFORMASJONSBREV             September 2012 

 
  
KNBF Informasjonsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn/takstmenn og 
samarbeidspartnere. KNBF utgir regelmessige informasjonsbrev omlag en gang pr. måned eller når 
informasjonsmengden tilsier det. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og oppfordrer til å sende oss e-post. 
Vi ber om at informasjonsbrevet distribueres blant båtforeningens medlemmer.  

 
 
 

 KNBF vil bedre folks holdninger til adferd på sjøen 
Alvorlige ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt skjer dessverre hvert år. En del av ulykkene 
kunne trolig vært unngått hvis båtføreren hadde hatt bedre holdninger til overholdelse av 
regelverk og hensynsfull adferd. De siste årene har det omkommet over 30 personer hvert år ved 
bruk av fritidsbåt og derfor driver KNBF holdningsskapende arbeid i forskjellige fora for å få ned 
antall ulykker på sjøen.  
Les hele artikkelen her: 

http://knbf.no/archives/2012/07/kongelig_norsk.php  
 
 

  

 Indre lei på Rakkebåene ferdig merket 
Kystverket har i samarbeid med Larvik Havnevesen, KNBF, Region Øst og Stavern Båtforening 
vært med å planlegge merking av indre småbåtlei på Rakke utenfor Stavern. Nå er leia ferdig 
merket og resultatet er blitt en lettfattelig og morsom småbåtlei gjennom et av Østlandets farligste 
sjøområder. Les mer på: 

http://knbf.no/archives/2012/08/indre_lei_pa_ra.php  
 

 
 

 Status på medlemsutviklingen i 2012 
KNBF har så langt i år økt medlemstallet med 1.407. Størst økning har det vært i kategorien 
«Kollektivt medlemskap» hvor vi har fått ca 1.200 nye medlemmer (6 %). Kategorien 
«Foreningsmedlemskap» har hatt en liten tilbakegang med 294 medlemmer. Kategorien 
«Personlig medlemskap» har en fin økning med 66 medlemmer. Vi har fått 15 nye 
medlemsforeninger i 2012. 11 av disse har tegnet Kollektivt medlemskap. 
Les hele artikkelen her: 

http://knbf.no/archives/2012/08/status_pa_medle.php    
 

 
 

 Velkommen om bord! 
KNBF ønsker Hagakilen Båtforening på Tjøme velkommen med Kollektivt medlemskap. De har 
24 medlemmer og vil tilhøre Region Øst. 
 

  

 
 

 Husk medlemsfordel på kalesjer hos Hansen Protection AS 
Vi minner om at medlemmer får 12 % rabatt på ny kalesje hos Hansen Protection AS. Med en 
gjennomsnittlig pris på 10.000 vil man fort spare kr. 1.200, noe som tilsvarer 10 års kontingent.  
Les mer på: 

http://www.hansenprotection.no/marine/kalesjer/index.html 
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 TRAKK sporingssystem 
KNBF tilbyr sine medlemmer et velprøvd system for sporing av båter. Med TRAKK om bord får du 
direkte beskjed dersom båten blir stjålet eller forlater sin faste båtplass. Med TRAKK om bord kan 
du sove trygt om natten. Dette er et samarbeid med Track Norge AS, som har eneretten til 
TRAKK i Norge. KNBF – medlemmer får produktet til medlemspris og sparer ca. 30 % eller 948,- 
kroner første år. Du får også 5 % ekstra rabatt på båtforsikring i Norske Sjø.  
Les mer på: 

http://knbf.no/trakk.php   
 

 

 

 Ryfylke Friluftsråd åpner ny gjestebrygge på Flørli 
Den 14. august åpnet Lysefjorden Utvikling, Flørli Velforening og Ryfylke Friluftsråd den nye flotte 
gjestebryggen og restaureringen av trappeanlegget på Flørli i Lysefjorden. KNBF Region Sør og 
båtfolket i Rogaland var representert med Tor Stolt og Kåre Inge Olsen fra Riska Båtforening på 
dette flotte arrangementet. 
Les hele artikkelen på:  

http://knbf.no/archives/2012/08/ryfylke_friluft.php  
      
 

 KNBF på Kystkulturdagene i Lysøysundet 
KNBF, Region Trøndelag, deltok med informasjonsstand ved Kystkulturdagene i Lysøysundet 10. 
til 12. august. Der kom de i kontakt med representanter fra flere båtforeninger på Fosen (Bjugn, 
Ørland og Osen kommuner) som kom innom for en båtprat. I tillegg kom til enkeltpersoner både 
med og uten båt. Det var ekte «Trøndersommer» med ”søvæst å rægn” både fredag og lørdag, 
noe som reduserte publikumsoppslutningen noe. Søndagen kom med et aldeles strålende 
sommervær og oppveide noe av dette. 
Les mer på:  

http://knbf.no/archives/2012/08/knbf_med_pa_kys.php  
 

 

 Draugen Motorbåtforening 80 år 
En av Bergens eldste båtforeninger, Draugen Motorbåtforening, fyller hele 80 år i år. 
Stiftelsesdagen var 25. april 1932 og jubileet ble feiret med grillfest for medlemmer og gjester den 
25. august. Foreningen er høyst oppegående, holder til sentralt i Store Lungegårdsvannet og har i 
jubileumsåret 170 medlemmer. KNBF sentralt og KNBF Region Vest gratulerer jubilanten med 80-
årsjubileet. Her kan du lese en kortfattet historiebeskrivelse om foreningen. Les mer her:  
 

http://knbf.no/archives/2012/08/draugen_motorba.php  
 

 

 Stangnes Båtforening holder liv i tradisjoner 
Skal et medlemsblad være i trykket versjon eller som e-blad på nett? Denne problemstillingen er 
aktuell for de fleste KNBF medlemsforeninger. En båtforening har ofte mange medlemmer i sin 
beste alder (les 50 +), og bruk av moderne teknologi for å motta informasjon har ikke alltid de 
beste vilkår. Stangnes Båtforening utgir et flott medlemsblad i papirformat som beviser at 
papirformatet fremdeles fungerer godt, selv i internett-alderen. Les hele artikkelen på: 
 

http://knbf.no/archives/2012/08/stangnes_batfor.php  
 

 
 

KNBF ønsker alle medlemmer og medlemsforeninger en god høst! 

 
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. 2235 6800  magdalena@knbf.no  
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