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Det er i Stjørdal det skjer
24.-28. juni arrangeres Nordenfjelske seileruke i kappseiling på
Trondheimsfjorden, en tradisjon som er holdt i hevd siden før 1920.
I år er Stjørdal Båtforening base for arrangementet. Få dager senere blir det stor åpning av den nye havna.
En av entusiastene i Stjørdal båtforening
er Magne Kjerkreit. Han er en god seiler og
glad i sjøen. Magne hentet båten sin i
England og har seilt store deler av norskekysten.
Han er opptatt av alt som har skjedd i
Stjørdal båtforening de siste par årene.
-Etterhvert som de nye bryggene har
kommet på plass, har folk kjøpt seg båtplass. Alt ble utsolgt på kort tid. Det virker
som det har oppmagasinert seg et behov
for å komme seg ut på sjøen. Men så må vi
legge til at foreningen har solgt båtplasser til
fornuftige priser, sier Kjerkreit.
Så legger han til at foreningen har en
kjerne på 10-12 pensjonister som møter
opp ofte og gjør en fantastisk dugnadsjobb.
De klipper plener, rydder og steller med
blomster slik at anlegget framstår helt topp i
båtsesongen. Det avlaster våre medlemmer
for mye jobb. De betyr enormt mye for trivselen for oss andre.
-Hvordan er det med dugnadsånden i
foreningen?
-Den er god. Vi har en fast dugnadskveld
hver mandag i hele sesongen. Og folk er
flinke til å møte opp og ta i et tak. Når
mange engasjerer seg, vet de hva som skal
gjøres. Og mye blir gjort. Det virker på meg
som mange har et eierforhold til anlegget.
-Hva betyr dette anlegget for befolkningen i Stjørdal?
-Enormt mye. Anlegget er åpent og trivelig og tilrettelagt for alle. Mange går tur i
området. Det er satt opp benker og folk kan
låne en grill på godværsdager. Vi har tilrettelagt for at også funksjonshemmede skal
komme seg helt ned til sjøen. Derfor er det
viktig at vi holder anlegget i orden, slik at
det kan brukes av mange, sier han.

-Hva skjer i Nordenfjelske seileruke
(NFSU) 2015 som Malvik og Stjørdal seilforening skal arrangere sammen med Stjørdal
båtforening? Og hva står på programmet?
-Da samles seilere fra Stadt og nordover
til kappseilas på Trondheimsfjorden. Det er
satt av tre dager til kappseiling og det vil i
tillegg bli tilrettelagt for mange sosiale og
hyggelige opplevelser på land.
PROGRAMMET: Onsdag: Ankomst, registrering og Skippermøte. Og en hyggelig
sammenkomst for å bli bedre kjent. Første
seilas starter på torsdag morgen med distanseseilas, som tar fra 6 til 8 timer - avhengig av vær og vind. Fredag blir det nok en
distanseseilas. Lørdag blir det seilaser på
kort bane i Stjørdalsfjorden med innlagt tid
for lunsj på land. Lørdagskvelden avsluttes
med en stor bankett for deltakere og funksjonærer.
ÅPNING AV NYANLEGGET: Påfølgende
helg blir det offisiell åpning av det nye havneanlegget, med maritim dag som er åpen
for publikum og alle båtinteresserte. Det vil
bli utstilling av båter på land og på sjøen.
Ulike leverandører skal ha utstillinger, i tillegg til at lag og foreninger får anledning til å
vise sine aktiviteter. På kvelden vil det bli en
stor medlemsfest med mat, levende musikk,
og dans.
STJØRDAL BÅTFORENING
Stjørdal Båtforening ble etablert i 1971 og
ligger vakkert til nede mot Stjørdal havn.
Foreningen har vært medlem av KNBF
siden 2012. Anlegget har over lang tid med
sparsom drift og tusentalls dugnadstimer
utviklet seg til et stort og flott båtanlegg.
Etter ferdig reguleringsplan og godkjenning
er det i de siste årene investert over 14 millioner kroner i nye bryggeanlegg og moloer.

Foreningen har i dag hele 322 båtplasser
og medlemstallet nærmer seg 400. I løpet
av våren vil siste hånd bli lagt på dette
praktfulle anlegget. Da monteres nok en ny
brygge med nye båtplasser og nye gjesteplasser. Anlegget vil da ha rikelig med gjesteplasser.
Etter oppmudring av havbunnen er dybden i havna nå 2,5 meter, noe som gjør at
også seilbåter kan komme trygt inn i den
ytre delen av anlegget uten hensyn til lavvann.
Båtforeningen har mye å by på: God uteplass med griller og benker, moderne dieselanlegg, velholdt sanitæranlegg med
dusjer og vaskemaskin. I tillegg er det godt
med parkeringsplasser for medlemmer og
båtgjester.
Videre har foreningen etablert offentlig
toalett som er tilrettelagt for rullestolbrukere,
og mottar noen kroner i støtte til drift av
dette fra Stjørdal kommune.
Anlegget har miljøstasjon for sortering av
avfall, inkludert farlig avfall. Om sommeren
er det åpen kiosk, der det er mulighet for å
kjøpe kaffe, brus og is. I tilknytting til kiosken er det også bygget en egen peis med
flotte muligheter for grilling.

Gode nyheter fra Norske Sjø
Vi ber medlemsforeninger spesielt se
på vår gode klubbforsikring. Norske Sjø
Foreningsforsikring skreddersyr
forsikringsavtaler for båtforeninger etter
behov og kan i tillegg til marinaanlegg
inkludere ansvar, ulykke, kraner, slipp
osv. Be om en pakkeløsning for din
båtforening med utgangspunkt i aktuelt
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forsikringsbehov. Alt-i-ett-pakke til en
meget gunstig pris. Ved tegning av
kaskoforsikring får man med gratis
ulykkesforsikring på hvert medlem og
gratis rettshjelpsdekning for båtforeningen.
Lav egenandel ved skade. Fast
kontaktperson ved forsikringsspørsmål
knyttet til ordningen. Forsikringen er en

«All Risk»-dekning som inkluderer:
Kaskodekning. Naturskadedekning.
Dugnadsforsikring. Styreansvarsforsikring.
Stormskadedekning. Ansvarsdekning (som
dekker tredjemannsansvar). Norske Sjø
Foreningsforsikring er KNBF sin egen
forsikringsordning for medlemsforeninger.
Utviklet av og for båtfolk.
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Egil Kristian Olsen
Egil Kristian Olsen ble enstemmig innstilt som
fungerende president av styret i KNBF. Han kommer
fra Dusavik Båtforening i Stavanger, er 64 år og har
formalkompetanse innen fagområdet maskiningeniør
Han er utdannet driftsøkonom. Olsen har lang
erfaring i styrearbeid og drift av båtforeninger. Videre
har han lang erfaring med ledelse innen så vel
offentlig forvaltning som privat drift.
Ny president har et sterkt ønske om å gjøre KNBF
enda bedre på områder som samarbeid,
relasjonsbygging, utnyttelse av medlemmenes
kunnskaper og ferdigheter og bygge et strategisk
planverk for driften av KNBF sentralt og regionalt.
Styret ønsker et sterkere fokus på robuste regioner
som har målrettet fokus på å ivareta eksisterende
medlemsforeninger. Som prioritet nummer to er plan
for arbeidet med å rekruttere nye medlemsforeninger. Styret, gjennom sekretariatet, er villig til i
større grad enn tidligere å finansiere målrettede
prosjekter ute i regionene. Dette vil styrke KNBF sine
7 regioner ytterligere.
KNBF ønsker å styrke sekretariatet med spissere
kompetanse på områdene kommunikasjon, web,
regionstøtte, merkevarebygging og omdømme.

13 nye medlemsforeninger
i KNBF
Den fine medlemsutviklingen i KNBF fra 2014
fortsetter i 2015. Hele 13 nye foreninger har meldt
seg inn med 921 medlemmer pr. 10. mars.:
Langnesvika Båtforening, Nordland (27), Havna
Småbåtforening , Levanger (50), Røra Båtforening,
Verdal (65), Eidsøra Småbåtforening, Nordvest (37),
Bangsund Båtforening (126), Olderhavna
Båthavn,(50), Slåttevik Båtforening Sør (36), Arås
Båtforening, Øst (260), Ådlandsvik Småbåthavn, Vest
(33), Solbakk Båtforening, Sør (70), Sandviken
Bryggeforening, Øst (30), Buerstad Båtforening, Øst
(77), Eiksund Småbåtlag, Nordvest, (60).
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Ny sesong ny ledelse i KNBF
EN NY BÅTSESONG står nå for døren med de muligheter det gir for flotte
opplevelser i båten - på båtturer, fisketurer og opplevelser for deg og hele
familien. Her er det bare å nyte, lade batteriene og sørge for å bygge god
folkehelse. Noe som båtlivet gir og muligheter det er verdt å ta vare på! Jeg
har i det siste ved flere anledninger hørt båtfolk si «Når fortøyninger er løsnet
og båten er fri, da finner jeg roen i hele meg. Jo lenger vi er kommet ut på
fjorden, desto bedre blir følelsen». Ta del i denne følelsen og nyt den hver
gang fortøyningene løsnes, er vårt råd!
Ny fungerende president - ny kurs? Ser at noen prøver å spille på at
endring betyr dramatikk. Men endring eller ny kurs for KNBF innebærer ingen
dramatikk. Når besetningen på skuta, gjennom et samlet styre, ønsker endret
fokus på sentrale oppgaver og vil det, er det lite å undres over at noen finner
det riktig å mønstre av. Det er en voksen beslutning. Og slike valg krever
respekt.
Det er viktig for styret at KNBF i alle ledd blir mer synlig over tid. Vi vil
legge til rette for at alle tillitsvalgte skal bekles i profilbekledning fra KNBF til
bruk på medlemsbesøk, messer m.m. Vi vil fortsette å styrke kompetanse
blant tillitsvalgte.
Vi har i 2014 hatt en meget god vekst i medlemsforeninger tilsluttet KNBF.
Denne utviklingen ser vi fortsetter i 2015. Det er vi stolt av! Rimelig og god
båtforsikring i Norske Sjø er kanskje den viktigste medlemsfordelen KNBF har.
Vi vil påse at den flotte forsikringsordningen vi har gjennom Norske Sjø, stadig
blir utviklet til beste for våre medlemmer. Norske Sjø har vært markedsledende
på gode vilkår og har vært prisregulerende i et krevende marked i 25 år. I
disse årene har både medlemmer og våre egne fagfolk kommet med innspill til
forbedringer i vilkår og produkter. Dette har gitt oss en betydelig kompetanse
om båtforsikring. Denne gode utvikling ønsker styret skal fortsette til beste for
våre medlemmer. Mer info finnes på www.norskesjo.no
Vi vil fortsette å komplettere vårt tilbud om et landsdekkende nett av
besiktigelsesmenn ved at nyinnmeldte foreninger får tilbud om kurs for nye
besiktigelsesmenn. KNBF er den eneste landsdekkende aktør som tilbyr
denne type kontroll for å ivareta båtfolkets sikkerhet til sjøs.
KNBF er i starten med å etablere en båtpolitisk plattform. Den skal
synliggjøre båtpolitiske tema som KNBF ønsker å fremme i samtaler med
sentrale politikkere. Her vil sikkerhet på sjøen være helt sentralt. Våre
tillitsvalgte har klart sagt fra at vi er imot vestpåbud. KNBF har nå etablert en
arbeidsgruppe som skal legge strategien for den båtpolitiske profil som
sekretariatet skal arbeide etter.
Det er i disse dager lagt et flott grunnlag for et fortsatt nært og godt
samarbeid med Norges Seilforbund (NSF). Begge forbund har stor nytte av
dette. Styret er opptatt av å videreutvikle dette gode samarbeidet blant annet
med NSF sin komite «Båt og Samfunn».
Som fungerende president vil jeg med dette ønske alle våre medlemmer en
flott forsommer og minne om at det har en egenverdi å kunne kose seg med
den viktige båtpussen og tilsyn av egen båt nå på våren. Det vil både gi både
større tilfredshet og muligheter for en problemfri seilas når tiden er inne for
det!
EGIL KRISTIAN OLSEN		
FUNGERENDE PRESIDENT KNBF
KONGELIG NORSK BÅTFORBUND
Vågebyveien 23, 0569 Oslo
Telefon: 22 35 68 00
Faks: 22 35 68 11
www.knbf.no
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