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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. 
 
 

 
 

 Rapport fra EBAs vårmøte 
KNBF er medlem av European Boating Association (EBA). EBA har 29 medlemsorganisasjoner 
fra 18 europeiske land og representerer ca. 1,6 millioner medlemmer. EBA har to møter i året, et 
på våren og et på høsten. Vårmøtet ble som vanlig holdt i Palma på grunn av tilgjengelighet og 
pris på flybilletter fra hele Europa. 22 delegater fra de fleste medlemslandene pluss styre og 
sekretariat møtte. Fra Norge stilte president Kai Schøne og generalsekretær Reidar Kjelsrud.  
Les hele artikkelen her: 

http://www.knbf.no/archives/2013/05/rapport_fra_eba.php    

 

 
 

Ny medlemsfordel:  
KNBF med kjemperabatt hos Bunker Oil 
KNBF har inngått en sentral avtale om levering av drivstoff til båt og bil med Bunker Oil, med 
svært god rabatt. De har fylleanlegg på marinaer fra Ålesund til Kirkenes, og dekker da 4 av 7 
KNBF-regioner. Den nye medlemsfordelen gir p.t. kr 1,25 i rabatt på marinediesel. For å få 
KNBF-rabatten må man anskaffe Bunker Oil-kort. Du finner all nødvendig informasjon nedenfor. 
Les hele artikkelen på:  
 

http://www.knbf.no/archives/2013/04/ny_medlemsforde_5.php 
      

 
 

 

 Region Troms og Finnmark avholdt sitt årsmøte i Hammerfest 
KNBF Region Troms og Finnmark avholdt sitt årsmøte i Hammerfest tirsdag 11.april. Region-
leder Trygve Paulsen hadde i forkant av årsmøtet klart å arrangere et møte med ordfører Alf 
Jakobsen. Styret i regionen samt Generalsekretær Reidar Kjelsrud troppet opp i kommunehuset 
og ble godt mottatt av ordføreren. Etter dette møtet ble årsmøtet avholdt på Hotell Rica 
Hammerfest. Les hele artikkelen her: 
 

http://www.knbf.no/archives/2013/04/knbf_region_tro_2.php 
 

 

 Godt årsmøte i Region Øst 
KNBF Region Øst avholdt sitt årsmøte 6. mars i Moss Motorbåtforening, som er 100 år i 2013. 
Oppmøtet var bra og vertskapet hadde lagt vel til rette for et godt årsmøte. Styret ble i hovedsak 
gjenvalgt, dog med enkelte utskiftninger. Selve årsmøtet ble raskt avviklet etterfulgt av et 
medlemsmøte med nyttig informasjon. 
Les mer på:  

http://www.knbf.no/archives/2013/04/godt_arsmote_i_.php     
 
 
 

   Oppdaterte medlemstall for KNBF/regioner finner du nå på   http://knbf.no/forbundsstyre.php 
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 Eidsvåg Småbåtforening med i KNBF 
Et enstemmig årsmøte 2013 vedtok å melde båtforeningen inn i KNBF med Kollektivt 
medlemskap. Eidsvåg ligger i Møre og Romsdal mellom Molde og Sunndalsøra. Foreningen har 
egen god havn med 85 båtplasser og fint klubbhus. For 10 år siden hadde båtforeningen storfint 
besøk av konge og dronning. 
Les hele artikkelen her:  

http://www.knbf.no/archives/2013/04/eidsvag_smabatf.php    
 
 
 

 Fellesmøte om båtforsikring i Harstad 
Stangnes Båtforening tok tidlig i vinter et initiativ overfor KNBF for å få i stand et medlemsmøte 
om forsikring for båtforeninger i Harstad-området. Hvilken risiko eksponerer båteieren og 
båtforeningen seg for? Hvordan kan man begrense risiko? Møtet ble avholdt den 9.april i lokalene 
til Stangnes Båtforening. 
Les hele artikkelen på: 

http://www.knbf.no/archives/2013/04/fellesmote_om_f.php   

 
 

 

 Vellykket messesamarbeid i Ålesund 
Under årets båtmesse i Ålesund 13.-14. april, deltok KNBF Region Nordvest sammen med Norske 
Sjø. Det var mange båtinteresserte innom standen for å høre om gunstige tilbud på båtforsikring. 
Flere av disse var representanter for båtforeninger og viste stor interesse for Norske Sjø 
foreningsforsikring. Les mer her: 

http://www.knbf.no/archives/2013/04/vellykket_messe.php    
 
 
 

 KNBF deltok på båtmesse i Haugesund 
KNBF Region Sør deltok med stand på Båtmessa i Haugesund 12.-13. april i samarbeid med 
Norske Sjø. Det var ca. 1.600 besøkende totalt på messa. Messeområdet var rammet inn rundt 
Rica Maritim Hotell. Smedasundet ble brukt til både til utstilling og til demonstrasjoner. Det var et 
eget opplegg for barna med sjørøverskute som gikk hele dagen!  
Les mer her: 

http://www.knbf.no/archives/2013/04/knbf_deltok_pa_.php  
 
 

 Lier Båtforening har satt fokus på båtforsikring 
Torsdag 4. april inviterte Lier Båtforening til medlemsmøte med forsikring som hovedtema. I fokus 
stod aktuelle problemstillinger som båteieren og foreningen kan møte. Ansvarsforsikring på båt 
ble behandlet spesielt fordi regelverket er annerledes på sjø enn på land. Foredragsholder var 
Christian Lien fra Norske Sjø/Fender Marine. På møtet ble det også gitt en orientering om 
miljøarbeid og en presentasjon av siste nytt fra KNBF.  
Les mer på: 

http://www.knbf.no/archives/2013/04/lier_batforenin.php 
  
 

 KNBF minner om: 
 

1. Momskompensasjon 2013 har søknadsfrist 15. juni. Søknad sendes direkte til endre@knbf.no. 
2. Ta båtførerprøven? KNBF Sekretariat har drop-in timer. Ring for avtale. 
3. Har foreningen skiftet leder? Oppdatering av medlemslister for 2013 sendes post@knbf.no. 

 
 
I sekretariatet (med sommertid 08:00 – 15:00) 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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