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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. 
 

 

 
 

 Båttinget 2014 vel gjennomført 
KNBF sitt Båtting ble avviklet i Stavanger i helgen. Ca.80 delegater, mange med ledsagere, til 
sammen 135 personer, kom til Hotell Victoria i Stavanger havn på fredag 25.april for å være 
med på Båttinget 2014. KNBF har aldri hatt så mange deltagere på dette arrangementet før. 
Her er en kortfattet oppsummering av Båttinget. Les mer om Båttinget her: 
 

http://www.knbf.no/archives/2014/04/knbf_batting_er.php  
 

 

 
 

 Nedlastbare presentasjoner fra Båttinget 
Presentasjoner som ble holdt på Båttinget kan nå lastes ned. Du finner alle presentasjonene 
her: 
 

http://www.knbf.no/archives/2014/04/battinget_2014_2.php  

 
 
 
 
 

 

 Rikke Lind årets Havfrue 

På programmet under Båttinget stod presentasjoner av KNBFs samarbeidspartnere. President 
Kai Schøne holdt en tale til Rikke Lind. Rikke ble berømmet for sin innsats de siste årene med å 
sørge for at Redningsselskapet nå ettertrykkelig er satt på kartet som en frivillig organisasjon. 
Rikke har også gått i front for en del viktige holdningsskapende sjøsikkerhetstiltak som KNBFs 
medlemmer har merket seg. Les mer her:  
 

http://www.knbf.no/archives/2014/04/rikke_lind_utne.php  
 

 
 

 
 

 

 Resolusjoner fra Båttinget  
På Båttinget ble det vedtatt to resolusjoner med adresse til Storting og Regjering. Den ene 
resolusjonen krever at man tar hensyn til fritidsbåtbrukere i arealplanlegging. Båtbrukere er 
avhengige av tilgang til sjøen. Den andre resolusjonen er om fjerning av den forhatte 
dieselavgiften. Les hele artikkelen her: 
 

http://www.knbf.no/archives/2014/04/battinget_2014.php  
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 KNBF med MiljøQuiz 
KNBF Miljøkomite har laget en miljøquiz til bruk i båtforeninger. Den egner seg godt i sosiale 
sammenhenger som på medlemskveld, dugnadsfest eller etter et årsmøte. Vi anbefaler å dele 
opp i lag bestående av 3 - 5 personer. Det er utarbeidet en fasit som kan fås ved henvendelse til 
Miljøkomiteens leder Jørn Fjellsaune på epost jorn.fjellsaune@gmail.com. Som premier til 
vinnerlaget kan man for eksempel gå til innkjøp av KNBF medlemsartikler, som du finner her 
http://knbf.no/medlemsartikler.php. Les mer om qiuz’en her: 

 
http://www.knbf.no/archives/2014/05/knbf_med_miljoq.php 

 
 

 

 Vellykket båtmesse i Sandnessjøen 
KNBF deltok med egen stand på Båtmessa i Sandnessjøen 9. - 11. mai med et solid mannskap 
fra Region Nordland. Regionleder Birger Schjølberg, sekretær Harald Olufsen og vår nye 
besiktigelsesmann i Sandnessjøen, Ole-Gustav Årnes, sørget for en trygg seilas. Det var stor 
interesse for våre forsikringsprodukter som vi tilbyr gjennom Norske Sjø. Mange fikk sine 
forsikringer testet mot det Norske Sjø kan tilby, og for de fleste var det tusenlapper å spare. Ler 
mer her: 

http://www.knbf.no/archives/2014/05/vellykket_batme_3.php     
 

 
    

 

 KNBF informerte om Strandryddedagen 
KNBF Miljøkomite oppfordret alle medlemsforeninger til å delta på «Strandryddedagen» lørdag 
den 10. mai. Strandryddedagen er én dag i året hvor flere tusen frivillige rydder sin lokale strand 
fri for søppel og plast. Det overordnede mål er et søppelfritt Norge. «Strandryddedagen» tar for 
seg den norske kysten, strandlinjen og havbunnen. Da ryddes opp alt av plast og søppel. KNBF 
anmodet alle medlemsforeninger vil ta i et tak for en god sak!  

 
   

 

 Skjer det noe spennende i din båtforening? 
KNBF ønsker mer enn gjerne å høre om interessante ting som foregår ute i 
medlemsforeningene eller deres nærmiljø. Det kan være utvidelse av havna, messe, oppussing 
av klubbhuset, aktiviteter i foreningen, samarbeid med andre i nærmiljøet, miljøtiltak eller tiltak 
for bevegelseshemmede. Har du en god historie, så send den til post@knbf.no . 

 
 
 

 Sommer-arrangement i båtforeningen? 
Om din båtforening planlegger en aktivitet, har både KNBF og kampanjen «Klar for Sjøen» 
materiell som kan brukes. Det kan være informasjonsmateriell, KNBF profilartikler eller 
lakrisbåter til deltagere. Om ønskelig kan det også hende at KNBF kan være til stede eller 
kontakte en av sine samarbeidspartnere så som Redningsselskapet og Telenor Maritime Radio. 
Send oss en epost på post@knbf.no om KNBF kan bistå med noe!  
Vi minner også om KNBF profilartikler i denne sammenheng. KNBF har mange fine 
medlemsartikler som kan benyttes i ulike sammenheng. Vi nevner skippersokker, cap, loggbok, 
kortstokk, krus, vimpel og redningsvest.  
Du finner alle artiklene her: 

 http://knbf.no/medlemsartikler.php  
 

 
 
I sekretariatet (med åpningstid 08:00 – 15:00 i sommer) 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) 
Vågebyveien 23, 0569 OSLO 
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