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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. 
 
 

 
 

 Styrket dialog mellom Forbundsstyre og regioner 
Forbundsstyret (FS) har avholdt styremøte helgen 13.-15. september. Denne gangen var det 
Region Nordland som var vertskap. I forkant av møtet ble det gjennomført et dialogmøte mellom 
FS, regionstyret og innbudte medlemsforeninger i Bodø der syv medlemsforeninger og 
regionstyret deltok. Selve styremøtet ble holdt på Landegode Fyr utenfor Bodø. 
Les hele artikkelen her: 

http://www.knbf.no/archives/2013/09/styrket_dialog_.php      
 
 

 

 

 

Momskompensasjonsordningen styrkes i statsbudsjettet 2014 
Den avgående rødgrønne regjeringen innfrir lovnaden om 1 milliard i momskompensasjon til de 
frivillige organisasjonene. I statsbudsjettet for 2014 foreslår den å øke bevilgningen med 250 
millioner til 1,2 milliarder. Dermed er momsmilliarden som tidligere kulturminister Trond Giske 
lovet i 2009 innfridd - dog et år senere enn forventet. Ler mer her: 
 

 http://www.knbf.no/archives/2013/10/momskompensasjo_7.php  
 
 

 

 Avfalls- og Beredskapsplan i båtforeninger 
Miljøverndirektoratet har i forslag til revidert Forurensnings-forskrift foreslått frist til 1.7.2014 med 
å utarbeide avfallsplaner for båthavner. For småbåthavner skal planen utarbeides i samarbeid 
med kommunen. Selv om forskriftsendringen ikke er endelig vedtatt, oppfordrer KNBF til å 
utarbeide/oppgradere Avfalls- og Beredskapsplan for alle småbåthavner. Gjør man det nå er alt 
klart til båtsesongen 2014, samt foreslåtte frister. KNBF Miljøkomite har nå laget en folder som 
beskriver prosessen i 7 trinn, samt nyttige maler til bruk i dette viktige arbeidet. 
Les mer på:  

http://www.knbf.no/archives/2013/10/avfalls-_og_ber.php       
 
 
 

 

 Oppdateringskurs for besiktigelsesmenn 2013 / 2014 

KNBFs besiktigelsesmenn utfører sikkerhetsbesiktigelser av fritidsfartøy. Siden oppstarten i 1994 
er det blitt utdannet over 200 besiktigelsesmenn. Pr. dags dato er det 139 aktive besiktigelses-
menn rundt omkring i landet. For å holde besiktigelsesmennene ajour med regelverk og teknikk, 

arrangerer vi to nye oppdateringskurs. 
Les hele artikkelen her:  

http://www.knbf.no/archives/2013/10/oppdateringskur.php      
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 Trondheim Båtforening med god løsning i Ringve-saken 
I mange år har Trondheim Båtforening (TBF) levd med en trussel om å måtte bekoste fjerning av 
miljøskadelig stoffer i grunnen på opplagsplassen på Ringve. Prislappen kommunen satt var i 
starten oppe i 2,5 millioner. Gjennom en omfattende prosess, først med byråkrater, deretter med 
politikere, har det lykkes TBF og Trondheim Kommune å komme frem til en fremtidsrettet løsning 
for begge parter. Les hele saken her:  

   

http://www.knbf.no/archives/2013/10/trondheim_batfo_2.php  
 
 

 KNBF Fortjenestenål 
KNBF innstiftet æresbevisningen KNBF Fortjenestenål den 23. april 1983. Hensikten er å kunne 
hedre trofaste tjenere. Det utdeles om lag 7 nåler årlig blant våre ca. 230 medlemsforeninger. 
Siden 1984 er det delt ut i alt 201 nåler. KNBF bekoster både nål og diplom. 
Les hele artikkelen på:  

http://www.knbf.no/archives/2013/11/knbf_fortjenest_1.php  
 
 

 Tønsberg Båtforening holder på gode tradisjoner 
9. oktober avholdt Tønsberg Båtforening (TBF) sitt faste høstmøte for medlemmene i klubbhuset i 
Ollebukta. Et 40-talls medlemmer hadde funnet veien hit denne fine milde høstkvelden. På 
programmet stod informasjon fra foreningens styre, KNBF medlemsfordeler, hvorfor ha 
båtforsikring, lotteri og kaffe med tilbehør. 
Les mer her: 

http://www.knbf.no/archives/2013/10/tonsberg_batfor_1.php   
 
 

 Stor aktivitet i Stjørdal 
Når båtsesongen i Stjørdal starter for fullt igjen etter vinteren er det med et oppgradert og utvidet 
anlegg i Havnevegen, nært Stjørdal sentrum. Interessen for fritidsbåt har steget kraftig i området i 
de senere år, og båtforeningens aktivitet gjenspeiler denne økningen. Les mer her: 
 

http://www.knbf.no/archives/2013/11/stor_aktivitet_.php    
 
 

 Arne Østerhus til minne 
Det var med sorg vi mottok meldingen om Arne Østerhus bortgang. Han ble bare 67 år gammel. 
Arne var en av profilene da medlemsforeningen Kobbernaglen Småbåtforening startet arbeidet 
med utbygging av småbåthavn på Skoleodden i Kopervik i 1984. Han påtok seg også flere 
tillitsverv i foreningen og ble etter hvert en ivrig forkjemper for det organiserte båtlivet i Kongelig 
Norsk Båtforbund (KNBF). Ler mer her: 
 

http://www.knbf.no/archives/2013/10/arne_osterhus_t.php 
 

 

 For 100 år siden 
KNBF feiret 100-års jubileum i 2011. Tidligere president i KNBF, Bjørn Iddeng som er KNBFs 
historiker har endevendt arkivet vårt, og sitter på masse stoff som er gammelt, veldig gammelt. 
Bjørn har også skrevet KNBFs jubileumsbok utgitt ved 100-årsjubileet. I noen små artikler vil han 
fra tid til annen presentere rundt 100 år gamle nyheter. Les mer om motorbåten «Fram» her: 
 

http://www.knbf.no/archives/2013/09/for_100_ar_side.php 
  

 
 
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. 22 35 68 00  magdalena@knbf.no  

 
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) 
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