
Sikkerhet & samhandling på Sjøen 
med base i kunnskap!

L E D E R

Ny båtsesong står for døren, det begynner å røre seg på slippen, i havner og i klubbhusene i det ganske 
land! Vi går en lyser tid i møte, noe som skal gi båtfolket opplevelser. Vi mottar allerede rapporter om 

fl otte opplevelser fra det eventyrlig lofotfi sket fra våre venner i nord! Husk dette er igjen bare starten på 
en ny fl ott båt sesong!

Det hyggelige var å se den økte interessen 
som beskrev båtlivet i 2020 kalt årets 
båtsommer! Det økte antall båter på 

vannet ble fra redningsetater og andre beskrevet 
med økt risiko, og begrep «vi er bekymret» ble 
etablert. Vi registrerte at antallet ulykker på sjøen 
med alvorlig utfall gikk ned sammenlignet med 
foregående år, og det gleder oss! Oppfordring til 
samhandling og kunnskapsdeling virker!

BÅTLIVET ENDRER FOTFESTE:
Vi merker oss at Kristiansand og andre sørlands-
kommuner planlegger en 17. mai-feiring med båt 
som midtpunkt. Det viser at båtfolket sammen 
med kommuner evner å improvisere med fokus på 
muligheter, rett fokus vil jeg mene! 

Sikkerhet på sjøen har vært et gjennomgå-
ende tema for å bygge kompetanse i den hensikt 
å drive målrettet forebyggende arbeid for økt 
sjøsikkerhet. KNBF med samarbeidspartnere 
viser veg! Trygghet og sikkerhet på sjøen for alle 
ombord kan ligge i å ha en sikker og god båtfor-
sikring. Noe KNBF tilbyr alle sine medlemmer 
gjennom ordningen Norske Sjø, «Medlemmenes 
egen forsikringsordning» med TRYG som forsi-
kringsgiver. Med 30 % rabatt på veiledende priser, 
og med vilkår som langt overgår det vi tidligere 
har kunnet tilby i Norske Sjø-ordningen. Jeg vil 
oppfordre deg dersom du ikke allerede er forsi-
kret i Norske Sjø om å gå inn på  www.KNBF.no 
«forsikring» og sjekk ut dine muligheter. Mange 
medlemmer har allerede benyttet seg av forsik-
ring i Norske Sjø. Vi nærmer oss nå raskt 30 MNOK 
i portefølje, noe som for meg er ensbetydende 
med at ordningen må være meget god! Videre 
lover jeg at vi skal jobbe for ytterligere å forbedre 
ordningen i samarbeid med våre medlemmer og 
vår fl otte samarbeidspartner på området!

Båttinget 2020, som var planlagt gjennom-
ført i april 202,1 har vi av hensyn til sikkerheten 

grunnet utviklingen av epidemien Covid 19, valgt å 
utsette til april 2022. Jeg regner at alle som ønsker 
å bli vaksinert innen den tid har fått tilbud om 
vaksine og vi kan leve mer normalt! Med utgangs-
punkt i det gleder vi i ledelsen i KNBF oss veldig til 
å kunne møte dere! 

Bruk tiden etter vårpussen til å planlegge 
hvordan du kan bidra til styrke sikkerheten 
gjennom fl ott adferd i vår vakre skjærgård! Følg 
de nasjonale covid 19-anbefalinger eller lokale 
føringer for adferd, så kan dette fort gå meget 
godt! Jeg ser frem til de mange fl otte opplevelser 

sammen med båtvenner på fj orden, på fi sketurer, i 
uthavner langs vår fl otte langstrakte kyst! Dette er 
jo god folkehelse!

Vi skal glede oss!

Med vennlig hilsen
For Kongelig Norsk Båtforbund
Egil Kristian Olsen                                                                                                                      
President
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President Olsen 
takker av! 

Vår arbeidsomme president Egil Kr. Olsen velger å fratre sin posisjon som president i 
Kongelig Norsk Båtforbund av helsemessige årsaker. 

Egil overtok som konstituert president 10. januar 2015, og er senere valgt 
under Båttinget 23. april 2016 i Oslo.

Siden det har han vært med på å utvikle Båtforbundet i vesentlig 
grad, og under hans ledelse har forbundet styrket sin posisjon og økonomi.

Det har skjedd mye under Egils vakt, og aller tyngst veier vel anskaff elsen 
av egne moderne lokaliteter på Løren. KNBF har ikke bare fått tidsmessige 
lokaliteter, men også foretatt en god investering.

Med inngåelsen av ny samarbeidspartner i Tryg har forbundet fått et løft  
for forsikringsordningen vår, Norske Sjø. Bedre vilkår og fordeler med rabatter 
innen privatforsikringer generelt ble en betydelig forbedring av forsikringsord-
ningen vår. Dette er verdsatt av medlemmene.

Under Egils regime kan vi og glede oss over nye medlemsfordeler, og 
fl ere er på trappene. Like viktig er vel hvorledes vi har befestet vår posisjon 
som talerør for båtfolkets interesser i media. Vi er også hyppig på Stortinget.

Jeg har opplevd å kjenne mange forskjellige presidenter, men en mer 
hardtarbeidende kan jeg vanskelig huske å ha sett.

Visepresident Jan-Inge Kleppevik tiltrer med dette opp som fungerende 
president pr. 19. februar 2021. 

Han har 32 års fartstid i KNBF og har de beste forutsetninger til å ta 
ansvaret for et veldrevet forbund. I en interimsperiode til 1. april 2021 fungerer 
Olsen som honorær president. Dette for å sikre overgang til konstituert
president, samt kontinuitet.

Alle forbundsmedlemmer sender Egil Kr. Olsen de beste ønsker for 
fremtiden. 

En takknemlig hilsen fra 47.000 KNBFere!

Stig Hvide Smith
Generalsekretær

Under Egils regime kan vi og glede oss over 
nye medlemsfordeler, og fl ere er på trappene
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M E D L E M S F O R D E L E N

Skreddersydd båtforsikring 
for båtfolket

I samarbeid med Tryg Forsikring har KNBF skreddersydd en båtforsikring for medlemmene.

–Tryg er Nordens nest største skade-
forsikringsselskap, noe som helt 
klart forplikter. Vi lever av å ha 

høy kvalitet på både forsikringsløsninger og ikke 
minst skadeoppgjør. Tryg har et moderne og godt 
utbygget skadeapparat som står klar med god 
hjelp om uhellet er ute. En stor fordel for KNBFs 
medlemmer er at de får 30 % rabatt på båtfor-
sikring og inntil 24 % på andre forsikringer, sier 
Produktsjef Øyvind Stople i Tryg.

BEDRE VILKÅR FOR MEDLEMMER
Sammen med generalsekretær Stig Hvide Smith, 
mener han at båtforsikringen er som skreddersydd 
for medlemmene, der KNBF har kommet med en 
rekke innspill til vilkårene:

– Vi samarbeider for å skreddersy egne vilkår 
for forsikringsordningen Norske Sjø. Vilkår kan 
raskt tilpasses KNBFs behov og ønsker. Norske 
Sjø – Personulykke dekker i tillegg til en vanlig, 
tradisjonell fører- og passasjerulykke, husstan-
dens medlemmer dersom de er fører av eller 
passasjer i annen fritidsbåt, samt personulykke 
hvis den oppstår ved utendørs aktivitet tilknyttet 
sjø. Vi har for eksempel nylig fått innspill fra KNBF 
på vilkårsforbedringer i forhold til skade på rigg og 

drev, og allerede i april kommer det endringer. Alle 
vilkårsforbedringer vil selvfølgelig gjelde for alle 
kunder fra 1. april, helt uavhengig av forfallsdato 
man har på sin forsikringsavtale, forteller Stople.

Hva er den store forskjellen på båt- og 
bilforsikring?

Forskjellen er først og fremst knyttet til 
ansvar. Hovedregelen i norsk rett er at en må ha 
utvist skyld for å komme i ansvar. Utgangspunktet 
for å komme i ansvar knyttet til båt er at fører eller 
båteier må ha utvist uaktsomhet for å komme 
i ansvar. Objektivt ansvar (ansvar uten skyld) 
har en svært begrenset plass innen sjøretten og 
avviker derfor mye fra Bilansvarsloven der objek-
tivt ansvar er det normale. F. eks. ville en kollisjon 
som skyldes teknisk svikt gitt en bilfører et ansvar, 
like klart er det ikke for en båteier. Skadeerstat-
ningsloven styrer videre hvor mye en uskyldig part 
kan kreve i regress dersom egen kaskoforsikring er 
benyttet. Ved simpel uaktsomhet er det bare det 
uforsikrede tapet (egenandel) som kan kreves av 
den ansvarlige skadevolder, ved grov uaktsomhet 
kan kaskoselskapet kreve regress for hele skaden. 
Har man hatt en båtskade må man derfor belage 
seg på å benytte egen kaskoforsikring selv om 
man er helt uskyldig i en skade. Ansvar kan ta tid 

å avklare. Det er derfor veldig fornuft ig ha kasko-
forsikring dersom man eier en båt, sier Stople.

Hvorfor er det da ekstra viktig å ha båt-
forsikringen i orden?

Vi anbefaler alltid en ansvarsdekning, som 
har en relativt liten kostnad for å sikre seg hvis 
man skulle være uheldig å påføre skade. Dersom 
båten din har større verdi enn det du er villig til å 
tape ved en skade, er kaskodekning nødvendig. Da 
er man dekket for de fl este skader.

Hva bør båteiere som skal tegne forsikring 
nå før sesongen tenke spesielt på?

Alle som skal forsikre seg må ha ett bevisst 
forhold til hvilke farer de ønsker å forsikre seg mot. 
Norske Sjøs Kaskodekning inkluderer også ansvar, 
brann og tyveri. Kaskodelen dekker de viktigste 
skadeårsakene man kan bli utsatt for på egen båt, 
som synkeskade, grunnstøting, hærverk, infi sert 
drivstoff  og annen skade som følge av tilfeldig, 
plutselig ytre påvirkning. Kasko inkluderer også 
assistanse. Alle båter som forsikres via Norske Sjø 
får automatisk med den unike dekningen Norske 
Sjø – Personulykke, som beskrevet ovenfor.

Ta kontakt for et godt forsikringstilbud. Ring Tryg 
på 55 17 20 10 eller sjekk tryg.no/norskesjo

FRITIDS  BÅTEN

PÅ VEGNE AV SINE MEDLEMMER har KNBF forhandlet frem unike dekninger og god pris på Norske Sjø Båtforsikring, som ivaretas av Tryg Forsikring.( Foto: Tryg)
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Innføringen av årsavgift  for fritidsbåter, registrert 
i NOR, som administreres av Sjøfartsdirekto-
ratet, har skapt forvirring blant mange båteiere. 

Det er derfor viktig å understreke at registrering i 
NOR er frivillig. Det samme gjelder registrering i 
Redningsselskapets småbåtregister, men KNBF 
ønsker et obligatorisk båtregister.

 – Et båtregister er viktig for både eiere og 
brukere av fritidsbåter, for båtforeninger, for 
havne- og bryggeeiere og for lokalsamfunnet. 
Derfor går KNBF inn for at vi snarest får ett pliktig 
obligatorisk båtregister og at dette administreres 
av Sjøfartsdirektoratet. Det vil si at båtregisteret 
NOR kan bli et obligatorisk register, sier Stig Hvide 
Smith, generalsekretær i KNBF (Kongelig Norsk 
Båtforbund).

Slik situasjonen er nå, fi nnes det to registre 
som begge er unøyaktige og mangelfulle fordi 
mange båteiere ikke har registrert båten eller at 
eierskift e ikke er meldt inn.

 Dette betyr at det er vanskelig å fi nne rette 
eier ved søk- og redningsaksjoner, båttyverier, 
straff bar adferd på sjøen, ulovlig fortøyning i 
båtforeninger og havner og forlatte båtvrak.

 – Ingen er tjent med at disse forholdene skal 
fortsette. Da vil den opplagte løsningen være at 
NOR-registeret blir obligatorisk. En årsavgift  på kr. 
200 bør i så fall være en akseptabel pris å betale, 
men det må være en forutsetning at registeret 
ikke brukes til skatt eller fi skale avgift er, vektlegger 
Stig Hvide Smith.

 Til sammenligning koster nyregistrering i 
Redningsselskapets småbåtregister kr 460,- og 
årsavgift en er på kr 230.

 KNBF stiller spørsmål om dette er en grei 
pris å betale for et register som ikke tilfredsstiller 
behovet for fullstendig og oppdatert fritidsbåt-
register. Båtforbundet ønsker derfor et pliktig 
off entlig obligatorisk register, gjerne etter NOR 
systemet.

Båtforbundet har opprettholdt antall medlemmer i 2020. Det skjer noen 
endringer i de ulike medlemskategoriene der en ser at foreningsmedlemmer 
har økt, mens personlige og kollektive medlemmer er redusert. Tallene er pr. 
31.12.xx.

B Å T P O L I T I K K

KNBF vil ha pliktig 
obligatorisk båtregister

N Y T T  F R A  S E K R E T A R I A T E T

KNBF har fått mange nye medlemsforeninger i 2020, men også noen har 
meldt seg ut. De nye medlemsforeningene er:

Tryg Forsikring vant anbudskonkurranse og tok over drift en av Norske Sjø Båt- 
og Havneforsikring fra 1.2.2020. Her tilbys medlemmer av KNBF både Norske 
Sjø Båtforsikring med 30 % rabatt og prisgaranti (mot 3 leverandører), samt 
alle typer privatforsikringer med inntil 24 % rabatt. Tilsvarende får medlems-
foreninger Norske Sjø Havneforsikring med prisgaranti (mot tidligere forsi-
kringsgiver) ut 2021. Tilbudene er meget populære og vi har i skrivende stund 
allerede passert polisevolum hos tidligere samarbeidspartner. Vi oppfordrer 
alle medlemmer til å be om tilbud på norskejo@tryg.no.

Fin utvikling i Norske Sjø

Alle Regioner 2001 2009 2019 2020

Kollektive medlemmer 16 656 16 434 35 669 34 913

Personlige medlemmer 1 528 4 904 3 067 2 460

Foreningsmedlemmer 1 528 4 904 7 983 9 326

Medlemsforeninger 150 171 376 382

Sum 18 184 25 802 46 719 46 699

Stabil medlemsmasse i KNBF

Nye medlemsforeninger i 2021

Navn Region Antall

Vikedal Båtforening Sør 125

Uthaug Slip & Marina Trøndelag 62

Strømme Båthavn Vest 34

Nyksund Båtforening Nordland 10

Sørbøvåg Båtlag Vest 47

Tørvikbygd Båtlag, Hardanger Vest 33

Bukta Båtforening Inntian Trøndelag 29

Store Ostsund Båtforening Øst 28

Porsanger Båtforening T/F 63

Strømmen Båtforening Øst 96

Åkersvika Båtforening Trøndelag 67

Sum 594

FRITIDS  BÅTEN

KNBF VIL HA et pliktig, obligatorisk båtregister, 
gjerne etter NOR-systemet. (Foto: Vetle Børresen)
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Hver vår forsøker «Juridisk Hjørne» å 
bidra til positive opplevelser med årets 
båthandel, ved å peke på forskjellige 

forhold man bør ha i tankene når salg eller kjøp 
planlegges. Her er noen få punkter vi vil fremheve 
som viktig når du skal selge båt i 2021 (tips til 
kjøper kommer i neste utgave).

Bruktbåtmarkedet var overopphetet i 2020, 
hvor «alle» skulle handle båt til ferien. En av 
våre observasjoner fra fj oråret er at salg og kjøp 
mellom private oft e ble gjort «hastig og lystig», 
med lite gjennomtanke og med lite tanke på 
konsekvenser av egne valg. Dette ble det mange 
mer eller mindre mislykkete eller forsurete båtkjøp 
av. Mange nye og uerfarne kjøpere hadde et urea-
listisk forventningsnivå til båtens tilstand, og oft e 
en like urealistisk forståelse av kjøpsavtalen.

Ubehageligheter unngås ved å  gjøre et 
grundig forarbeid. Selger svarer for at kjøper får 
korrekte og tilstrekkelige opplysninger om båten. 
Det fi nnes ingen snarveier når dette ansvaret 
skal oppfylles. Å ettergå at alt man opplyser er 
korrekt, burde ikke by på store utfordringer. Er 
det usikkerhet, er det kurant å uttrykke det. Det 
er fullt tillatt å si «ca.» om gangtid, eller å ta 
forbehold mht. om det timetelleren viser er riktig. 
Opplysninger kan gis med kildeforbehold – «ihht. 
brosjyre» eller «ifølge tidligere eier» – eller andre 
formuleringer som indikerer usikkerhet.

Det er viktig å vurdere egen ordbruk, og passe 
på at de ord som brukes for å beskrive båten eller 
dens historikk mv., ikke er overdrevne. En del ord 
særlig av teknisk art har en spesifi kk betydning, 
f.eks. «overhalt». Bruker man denne betegnelsen 
feilaktig om en reparasjon eller om en større 
service, risikerer man ansvar for å få utført en 
fullstendig overhaling av motor eller drev. Et annet 
eksempel er «alle servicer holdt» – dette må 
kunne dokumenteres og i motsatt fall kan man 
komme i ansvar. Kaller man båten for «meget 
velholdt» så har man satt en høy standard – da 
må man også være påpasselig med å opplyse om 
eventuelle unntak, ellers blir det uvegerlig ansvar.

Det kan være risikabelt å ta sjansen på at 
en kjøper både oppdager på egen hånd det som 
er verd å vite om båten, og forstår betydningen 
av alt han blir fortalt. Et viktig tips vedrørende 
symptomer på feil: Hvis ikke det sier seg selv eller 
forklares hva symptomet betyr, kan det hende at 

man «lever farlig» selv om symptomet er opplyst.
Det er heller ikke verd å ta sjansen på at 

en kjøper vil være villig til å erkjenne at han er 
blitt fortalt noe, hvis han først velger å fremme 
et klagemål etter kjøpet.  Derfor bør det alltid 
signeres en liste over sentrale opplysninger om 
(negative) egenskaper ved båten eller dens 
historikk. Bagatellisering er en risikosport: Antyder 
man at et forhold ikke er alvorlig eller ikke vil koste 
noe særlig å reparere, blir det fort tolket som en 
garanti for at det virkelig er slik.

Skal man selge usett – uten at kjøper ser 
båten før avtale inngås – er det viktig å ta forbe-
hold om eventuelle feil som ville ses ved en vanlig 

besiktigelse. I slike tilfeller – som det er en god 
del av – er det også smart å visualisere mest 
mulig med bilder/video før avtale inngås. Ved salg 
usett bør man oft est søke juridisk råd for å unngå 
vanskeligheter etter handelen.

Den best gjennomtenkte bruktbåtkontrakten 
laster du ned fra bit.ly/kjopekontrakt.

Når du møter utfordringer med salg av 
bruktbåt, er Norges kompetansesenter på båtjuss 
bare noen tastetrykk unna – les våre artikler på 
www.baatjuss.no eller kontakt Båtadvokaten på 
post@baatadvokaten.no. Husk at gratis advo-
katbistand for KNBF-medlemmer også gjelder 
alle spørsmål omkring kjøp og salg.

Ting å tenke på når du 
selger bruktbåt

NILS E. TANGEDAL er partner og advokat i advokatfi rmaet Judi-
cium DA, og fast juridisk rådgiver for KNBFs medlemmer. Han ble valgt til 
«Årets Båtentusiast» i 2005 av forumet «Båtplassen» og har opparbei-
det seg særlig kompetanse innenfor kjøpsrettslige saker relatert til bil, 
bolig og særlig båt. Tangedal driver bloggen «Båtjuss og båtliv», som du 
fi nner på www.baatjuss.no

J U R I D I S K  H J Ø R N E
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NORSK BÅTSOMMER PÅ SITT BESTE. I denne saken gir advokat Nils E. Tangedal gode tips til deg som 
skal selge båten. Foto: Vetle Børresen
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G R Ø N T  B Å T L I V

Ta vårpussen og gjør båten klar til 
strandryddedagen

Våren og vårpussen nærmer seg – raskere enn man tror. «Hold Norge Rent» har i mange år oppfordret 
til vårrydding på hav og strand. I 2021 er allerede 13. mars signalisert som åpning av ryddeåret – i år med 

«korona-avstand». 

Vi har ikke tro på at plast og 
annet søppel forsvinner fra sjø 
og strand selv om koronaepi-

demien herjer nært og fj ernt. Det er vel 
heller det motsatte… Et nytt søppel-
problem har nemlig dukket opp, og 
det er brukte munnbind, så rydding er 
nødvendig også i år. Følg smittevern-
rådene og bruk «Hold Norge Rent» sin 
guide til trygg rydding, så burde det 
være trygt å rydde i strandsonen i år 
også. Den fi nnes her:
holdnorgerent.no/kunnskapsar-
tikkel/guide-til-trygg-rydding

«GUIDE TIL TRYGG RYDDING»
«Det er trygt å arrangere ryddeaksjoner 
så lenge gjeldende smittevernregler 
respekteres, men vi anbefaler at alle 
sjekker status med egen kommune 
før ryddeaksjoner med fl ere enn fem 
personer gjennomføres.»

  I år går startskuddet for strandryd-
ding allerede den 13. mars. Dette er i 
god tid før hekketiden til våre dyrebare 
fugler, en utfordring du må ta hensyn 
til i din ferdsel langs vår langstrakte 
kyst, også under ryddeaksjonene. Er vi 
fl inke til å rydde før hekketiden unngår 
vi kanskje noen av skrekkeksemplene med reir 
bygd opp av plast og garnrester, og fortvilte fugler 
fanget i vårt søppel. Ta kontakt med www.hold-
norgerent.no eller sekretariatet i KNBF, så får du 
hjelp og gode råd til gjennomføring av strandryd-
ding og hvordan få tak i ryddeutstyr. Snakk med 
sekretariatet i KNBF så kan du få tilsendt miljødi-
plomer til hedring av deltakende barn og ungdom.  

HUSK AT «INGEN KAN GJØRE ALT, 
MEN ALLE KAN GJØRE LITT»
Og så er det vårpussen. Vi må vel bare innse 
at det ikke er mulig å få denne gjennomført 
før 13. mars i alle kanter av landet. Uansett når 

vårpussen kan tas er den like viktig. En ren og 
blank båt er enklere å vedlikeholde gjennom 
sesongen – og en godt vedlikeholdt motor bringer 
deg trygt rundt på sjøen uten problemer. Godt 
vedlikehold er også godt miljøarbeid - så lenge du 
kaster rengjøringsutstyret der det hører hjemme.

Motorer trenger jevnlig vedlikehold uansett 
- stor eller liten. Jevnlig rengjøring, oljeskift , sjekk 
av pakninger og koblinger kan være forskjellen 
mellom lykke og forbannelse på båtturen. Sjekk 
girolja, er den grå eller lys brun er det vann i oljen 
og noe må gjøres raskt.

Sjekk at styrekabler, girewire og zinkanoder er 
i orden. Styrekabel og girewire bør settes inn med 

fett, ellers blir de fort trege og kan sette 
seg fast.  

Båtskroget må også vedlike-
holdes. Vær oppmerksom på at mange 
produkter som brukes til stell og vedli-
kehold av båt kan inneholde miljøgift er 
som kan ha skadelige eff ekter på livet 
i sjøen. Før du starter spyling, skraping 
og pussing legger du dekkeplast under 
båten som samler opp skitten. Tenk på 
deg selv også under båtpussen - bruk 
beskyttelsesutstyr som maske, briller 
og arbeidshansker.

Bruk et godt rengjøringsmiddel 
som skummer og vask båten grundig. 
Du trenger ikke bruke masse penger på 
dyre spesialmidler som det står «båt» 
på. Vanlige rengjøringsmidler gjør som 
regel jobben like bra. Vaskemidler med 
høyere pH-verdi enn ni fj erner polishen. 
Vær forsiktig med skuremidler, da dette 
kan ripe opp gelcoaten.

Polering er båtens beskyttelse og 
skjønnhetskrem. Sørg for at båten er 
helt tørr etter rengjøringen før du setter 
i gang. Bruker du poleringsmaskin skal 
den gå på meget lavt turtall for ikke å 
lage varme som ødelegger polishen. 
Det er allerede litt voks i polishen, men 

det er nødvendig med enda mer for å gi båten 
god beskyttelse. Ved å tilføre voks forsegler du 
overfl aten. 

Beskyttende bunnstoff  under vannlinjen er 
svært viktig for båtens velvære. Det fi nnes tre 
hovedgrupper av bunnstoff  på markedet i dag: 
Mykt, hardt og selvpolerende. Bruk det som 
passer til din båt. Dersom du bruker litt fargefor-
skjell på bunnstoff et fra år til år ser du tydelig hvor 
mye som er slitt. Sjøsett båten tidligst dagen etter 
at siste strøk med bunnstoff  er påført. For øvrig – 
les bruksanvisningen nøye på stoff ene du bruker.

FRITIDS  BÅTEN
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En fullrigger i 
god stand

Vi lanserer en ny spalte i Fritidsbåten der vi fremover vil presentere mangfoldet i KNBF gjennom 
Båtforbundets syv regioner. Vi starter med forbundets største region, region Øst, som strekker seg fra 

Svenskegrensen til og med Telemark.

Regionstyret i Øst består av åtte personer, 
samt vararepresentanter, som jobber 
aktivt for å ivareta et godt båtliv i regionen 

og for medlemmene. Fra 2011 har regionen økt 
fra 12 007 til 17 254 medlemmer i 2020. Antallet 
medlemsforeninger har økt fra 49 til 82 i samme 
tidsperiode, og er den regionen som har hatt best 
utvikling det siste året.

POPULÆRT TREFF
Region Øst er den eneste regionen som har 
klart å holde på sitt årvisse og meget populære 

arrangement, «Pinsetreff  i Horten», i hele tretti 
år, uten avbrudd før koronaen inntraff  i fj or. Her 
samles båtvenner til hyggelig prat og samvær, 
felles arrangement på lørdagen med taler, stands, 
quiz for barn og voksne med fl otte premier, og 
på kvelden samles medlemmene til livemu-
sikk. Pinsetreff et får også besøk av den lokale 
redningsskøyta, politibåten i Vestfold og Elias-
båtene for barna. Årlig trekker arrangementet 
mellom 60 og 120 båter i gjestehavna i Horten, 
som for øvrig har vært regionens «hjemmehavn» 
helt siden starten.

TURTIPS
Regionen har en rekke naturhavner og gjeste-
havner. I indre Oslofj ord og bak holmer og skjær 
fi nner du lune havner med mer skog og mark, 
mens i ytre fj ord på begge sider fi nnes nakne 
holmer og svaberg og vakker utsikt mot havet. I 
regionen fi nnes større gjestehavner som Skjær-
halden, Son, Tønsberg, Horten og Stavern, samt 
en rekke populære uthavner, som for eksempel 
Tisler, Strømtangen fyr, Hankøhavna, Sands-
pollen, Dragsund, Huibukta og Svenner.

Skjærgården er veldig godt tilrettelagt langs 

R E G I O N E N :  K N B F  R E G I O N  Ø S T
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DET ER ALLTID GOD STEMNING på KNBF Region Øst sitt tradisjonsrike Pinsetreff  i Horten Gjestehavn. (Foto: Astor)
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hele regionen, med Skjærgårds-
tjenester som tilrettelegger med 
fortøyningsbolter i fj ellet, søppeltøm-
ming, toalettfasiliteter og brygger. 
En annen viktig tilrettelegger er 
Oslofj orden Friluft sråd, som blant 
annet driver kystledhytter, kyststier 
og har cirka seksti blå svaibøyer, 
som også KNBF-medlemmer kan 
benytte. Region Øst har også en 
del medlemmer på innsjøer. En av 
disse er Mjøsa, hvor det fi nnes cirka 
10 000 båter, og hvor KNBF har fl ere 
medlemsforeninger. Regionen har 
en lang grense mot Sverige, og ikke 
minst høyfj ell der det også er fritids-
båter og foreningsliv. Den velkjente 
Telemarkskanalen er også en del av 
region Øst.

BÅTPOLITISKE 
UTFORDRINGER
En særdeles viktig sak som region-
styret bruker store ressurser på nå er 
reguleringsplan for Skøyen/Bestum-
kilen, der hundrevis av opplags- og 

båtplasser står i fare for å forsvinne 
til fordel for utbygging av leiligheter 
og næringsbygg. Du kan lese mer 
om denne saken i denne utgaven av 
Båtens Verden.

I tillegg er mangel på båtplasser 
en vesentlig båtpolitisk utfor-
dring i denne regionen, og dette er 
forsterket av økningen i båtsalget de 
siste årene. 

HVA SÆRPREGER BÅTLIVET I 
REGION ØST?
Østlandet har aktivt båtbruk og 
står for hele 44 % av den nasjonale 
båtparken eller 415 000 båter. Øst 
har også en del fellesnevnere med 
Sørlandet hva gjelder båtbruk, og 
i Båtlivsundersøkelsen blir Oslo, 
Akershus, Østfold, Buskerud, Vest-
fold, Telemark, Aust- og Vest-Agder 
behandlet som en region. Her går det 
frem at (landssnitt i parentes):
•  26 % (24 %) er medlem i en 
• organisasjon/forening/klubb/lag
•  20 % (15 %) leverer inn båten til 

totalservice
•  7 % (5 %) har reist til utlandet 

med båten i 2017

NORGES STØRSTE 
BÅTFELLESSKAP

Kongelig Norsk Båtforbund er 
Norges største og eneste landsdek-

kende interesseorganisasjon for 
fritidsbåtbrukere. KNBF har doblet 

antall medlemmer de siste åtte 
år og vi er nå 46 000 medlemmer 
fordelt på 370 medlemsforeninger 

samt personlige medlemmer. Vi 
arbeider for et bedre båtliv på 

naturens premisser. KNBF er en 
sammenslutning av båtforeninger, 

båtklubber, lag og personlige tilslut-
tede medlemmer. KNBF er en ikke-
fortjenestebasert, frivillig, ideell og 

allmennyttig organisasjon.

Juridisk
førstehjelp

Telenor 
Kystradio: Rabatt 

på VHF-radio, 
kurs, lisens

Sikkerhets-
besiktigelse

av båt

3 utgaver av
Båtens Verden

pr. år

Det lønner seg å ta del i Norges 
eneste og største interesseorgan-
isasjon for båtfolk! Her er noen av 
fordelene for deg som privatper-
son. Flere, samt fordeler for båt-
foreninger, fi nner du på knbf.no.

NOEN AV FORDELENE:

40-50 % rabatt 
på fortøynings-

materiell fra 
Erling Haug

Hjertestarter til 
medlemspris

Gunstig båt- og  
foreningsforsikring

 i Norske Sjø

20% rabatt på
WiMEA trådløs

dødmannsknapp

Fakta om: 
KNBF Region Øst

Fylker: Østfold, Akershus, 

Oslo, Hedmark, Oppland, 

Buskerud, Vestfold, Telemark

Ant. medlemmer: 17 254

Ant. medlemsforeninger: 82

Regionleder: Helge A. Karlsen

KNBFs regioner ble «født» 
på landsmøtet i Bodø i år 

2000. Før het det distrikter, 
og hensikten var å iverksette 

en mer hensiktsmessig 
organisasjonsmodell som 
ga alle regioner plass i et 

forbundsstyre.

Mangel på båtplasser en vesentlig båtpolitisk utfordring 
i denne regionen, og dette er forsterket av økningen i 

båtsalget de siste årene

FRITIDS  BÅTEN

REGION ØST har en langstrakt kyst bestående av åpen og tilrettelagt skjærgård, 
fj order og kanaler. (Foto: Kristian Eriksen.)
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