Fritidsbåten
KONGELIG NORSK BÅTFORBUND

Romsdal ypperlig
for båtliv
UTHAVNER: Av uthavner har vi Ona og
Bjørnsund ute ved storhavet.

Området strekker fra ytterste
havgap ved Ona og Hustadvika
til Åndalsnes som ligger i enden
av Romsdalsfjorden. Det er
mange fine gjestehavner og
uthavner å besøke og det er en
del kulturelle arrangementer i
området. Det er et ypperlig
område til å kombinere båt, fjell
og sykkelturer.
KNBF HAR 14 medlemsforeninger i

Romsdal. Flere av dem er meget aktive.
De aller fleste foreningene har egne
gjestebrygger for besøkende båter. Det er ca
30 gjestehavner i området.
Midsund Marina har vært medlem i KNBF
i ca 4 år. For få år siden byttet de ut alle
bryggene i havna. Nå har de akkurat kommet
i gang med å bygge klubbhus med tilhørende
sanitæranlegg for gjester. Det skal etter
planen stå ferdig til neste sesong.
Havnen ligger midt i Midsund sentrum
med gangavstand til butikksenter og kafe/
restaurant. Det er mulig å gå fjellturer direkte
fra båthavna. 10–12. juli skal
Midsundfestivalen arrangeres. Dette er en
populær festival hvor det skal være mange
kjente artister bl.a. Hellbillies og Åge Steen
Nilsen. Festivalområdet ligger i nærheten av
havna. Disse dagene fylles hele havna med
gjestebåter. Festivalen avsluttes med triatlon
(fjelltur, sykling og svømming)
En meget populær gjestehavn er Vestnes
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Småbåthavn som ligger midt i Vestnes
sentrum. Foreningen har vært KNBF-medlem
i en årrekke.
Havnen ligger midt i region Nordvest og
foreningen stiller klubbhuset vederlagsfritt til
KNBF's styremøter. En må ofte være tidlig
ute på fredag, for å sikre seg plass i denne
gjestehavnen. Dette er et litt større sted med
godt utvalg butikker. Her er det også mulig å
gå fjellturer. 12–14. juni skal musikkfestivalen
Rock on the Dock arrangeres.
Andre populære gjestehavner som er
KNBF-medlemmer er:
Bud Gjestehavn i Bud sentrum, et
fiskevær ved Hustadvika og et naturlig stopp
før og etter kryssing av Hustadvika.
Tornes Småbåthavn ligger litt lenger inn i
fjorden. Den ligger like ved en flott
campingplass med badeplass.
Elnesvågen Småbåthavn som ligger i
Elnesvågen, har ett større utvalg butikker i
gangavstand fra havna. Foreningen
arrangerer Nordsjøfestivalen som er den
største festivalen for fritidsbåtflåten i
området. Den arrangeres andre helgen i
august.
Finnøy Gjestehavn er en populær
gjestehavn helt i havgapet. Her ligger
Havstuene som er hotell og restaurant med
egen akevittbutikk. Det er et badeland rett
ved gjestehavna. I havna er det utstilt en
gammel båtmotor som er produsert på
stedet. Av og til blir denne motoren startet
opp og gjestene får fortalt historiene rundt
industrien i området. Det er gratis
sykkelutleie i havna.
Ona og Bjørnsund er uthavner ute ved
storhavet. På Bjørnsund arrangeres det en

Lengre ut i fjorden har vi Hjetøya like utenfor
Molde, med badeplass og fiskerimuseum.
VESTNES SMÅBÅTHAVN: Havnen
ligger midt i region Nordvest og
foreningen stiller sitt klubbhus vederlagsfritt til KNBFs styremøter.

kystkulturfestival hvert år.
Lenger inne i fjordene er Hjetøya like
utenfor Molde, med badeplass og
fiskerimuseum. Hit går det rutebåt fra Molde.
Det er lagt ut en del gjestebrygger for
fritidsbåter.
Veøya er en ubebodd øy med en gammel
kirke og mye historie. Det er en del kulturelle
arrangementer på øya. Det er lagt ut
flytebrygge ved øya og det skal legges ut
KNBF fortøyningsbøye like ved.
Grisvåglærå på Forøya i Frænafjorden en
populær uthavn med flytebrygger og en stor
gapahuk. Det er ryddet turstier på øya.
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Mangfold,
tradisjon og fornyelse
KNBF OPPFATTES AV mange som et traust og tradisjonsrikt

Trygg på båttur med Norske Sjø
BÅTLIV HANDLER OM folk, det er folkene som skaper båtlivet,
og KNBF ønsker å sørge for at båtfolket om bord er trygge.
Forsikring av båt gir båtlivet en økonomisk trygghet. Man
dekker seg mot alle de uforutsette tingene som kan skje, både
for de som er om bord i båten, skader man kan påføre andre
og selve båten.
Utarbeidet etter behov
KNBF har derfor vurdert hvilke forsikringer båtfolket trenger,
og sammen med Norske Sjø utarbeidet vilkår som dekker
båtfolkets behov. Norske Sjø er som kjent KNBF’s
medlemsforsikring som inkluderer skader, ansvar og ulykke for
alle om bord samt rettshjelp:
• Kaskoforsikringen dekker for skader på egen båt.
• Ansvarsdelen dekker skader man påfører andre. Er man
uheldig og påfører andre personer skade kan
erstatningskravene komme opp i millionklassen.
• Ulykkesdelen dekker uhell som kan skje både før man går
om bord og mens man er på tur. Man kan f.eks. falle og
skade seg når man går i land på en holme.
• Rettshjelpsdekning dekker advokatkostnader i tvister
som kan oppstå.
Småbåteiere må passe på
Mange hytteeiere har en liten båt med påhengsmotor de
bruker til fiske og småturer. Det er mange som ikke tenker på
at også denne bør forsikres, i alle fall med ansvarsforsikring, som er en billig dekning. Hvor ofte lar vi ikke niesen, nevøen
eller barnebarnet få leke seg med en 6-8 fots gummibåt med
1,5 – 4 hk påhengs på hekken. Uheldigvis faller fører eller
passasjer i sjøen, og da er plutselig påhengerens propell blitt
et «våpen» som drar inn langt hår og/ eller lager stygge kutt i
armer og hodebunn. Resultat er kanskje invaliditet og mange
millioner i erstatningskrav mot eier av jollen. Har man da ikke
ansvarsforsikret jollen er man plutselig i store økonomiske
problemer.
Dette er så viktig at KNBF har tegnet en «automatisk»,
kollektiv ansvarsforsikring for alle de 35.000 medlemmene for
deres småjoller, for nettopp å beskytte medlemmene mot
problemstillingen nevnt ovenfor.
For å få tilgang til Norske Sjø båtforsikring må man være
medlem i KNBF. Det er man automatisk hvis båtforeningen/
bryggeanlegget hvor båten ligger er tilsluttet KNBF. Ellers kan
man tegne individuelt medlemskap i KNBF og derved få
tilgang til den gunstige forsikringsordningen. Denne finner man
lettest på www.norskesjo.no
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forbund for båtfolk. Vi forbindes med fellesskap, sjøsikkerhet,
godt sjømannskap, dugnadsånd og et trygt ankerfeste mellom
landets mange og varierte fritidsbåtmiljøer. Vi bruker båten ulikt
i de forskjellige landsdeler og vi har forskjellige behov i de ulike
båtforeninger. Dette representerer et viktig mangfold i båtlivet i
Norge. KNBF, med sine 38.000 medlemmer og 280
medlemsforeninger, er på mange måter et speilbilde av dette
mangfoldet og skal bistå medlemmer og medlemsforeninger
innenfor dette store spenn i behov for støtte og hjelp. Det er en
formidabel oppgave. Her er det viktig for oss å ha en god
balanse mellom tradisjon og nytenkning. Vi skal bistå i
tradisjonelle problemstillinger som festekontrakt for en
båtforening og ivareta båtforeningen i byen som er på vei til å
bli presset bort fra sitt rettmessige sjønære miljø av
eiendomsinteressenters politiske muskler. Å inneha
kompetanse på både eksisterende og nye problemstillinger er
både utfordrende og interessant.
KNBF har satt en ny kurs. Mannskap er byttet ut og nye mål
er i ferd med å etableres. Eksempler på dette er en splitter ny og
moderne web, nytt administrativt system, strategiplan frem til
2020 skal utarbeides, Sikkerhets- og Utdanningskomiteen
gjenopprettes, ny Båtlivundersøkelse skal gjennomføres i 2016
og ny båtpolitisk plattform skal etableres. Å få til en slik
omstilling vil ikke være mulig uten dyktige tillitsvalgte. KNBF har
et hundretall tillitsvalgte, som på en beundringsverdig måte drar
dette lasset sammen med en imponerende dugnadsånd.
Således er det for undertegnede en udelt glede og et stort
privilegium å ha sin arbeidsplass midt i dette positive fellesskap.
Skal jeg oppsummere dette første halvår med noen få ord må
det være at vi på en fin måte greier å ivareta både tradisjonelle
utfordringer, samtidig som vi får til nødvendig fornyelse. Blant de
ting vi har lykkes med er en fortsatt fin medlemsvekst med 26
nye medlemsforeninger og 2.400 nye medlemmer, gjennomført
båtpolitisk seminar med stortingspolitikere i februar, bygget en
spennende allianse med seilerne fra mars, hatt et meget godt
møte med Sjøfartsdirektøren i juni og legger grunnlaget for ny
båtlivundersøkelse i juli. KNBF arbeider kontinuerlig for å bedre
sjøsikkerheten for deg og din familie på båttur. Vi spiller derfor
på nytt inn krav om havarikommisjon også for fritidsbåter overfor
politikerne. Husk å bruke vest – det er ditt bidrag til sjøsikkerhet
og færre drukningsulykker!
Ha en fortsatt god båtsommer!
Endre Solvang
Fungerende generalsekretær
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