
Frivillige demokratiske, ikke-økonomiske og allmennyttige organisasjoner kan søke staten om refusjon 
av merverdiavgiften for varer og tjenester etter den generelle momskompensasjonsordning.

Båtforeninger 
FORTJENER FULL 

MOMSKOMPENSASJON!

L E D E R

KNBF (Båtforbundet) har siden 2010, 
som en slik organisasjon, søkt og fått 
momskompensasjon.  Imidlertid 

har endringer av forskriften for moms-
kompensasjon i 2019 og et uklart regelverk 
langt på vei hindret støtte for allmennyttige 
båtforeninger. 

Båtforbundet støtter derfor regjerin-
gens arbeid med å forenkle og samordne 
støtteordningen til de frivillige organisa-
sjonene.  Viktig blir arbeidet med å sikre 
frivilligheten en god fi nansiering slik at 
målet om 100% momsrefusjon kan nås.

Båtforbundet er en landsdekkende, 
frivillig, uegennyttig og ikke fortjeneste-
basert organisasjon med mål å tilhøre et 
nasjonalt fellesskap og bidra til attraktive 
lokalsamfunn.  Støtte til det frivillige og 
allmennyttige båtliv er viktig langs vår 
langstrakte kyst på 29.000 km. Båtliv hand-
ler om miljøvennlige og kortreiste maritime 

naturopplevelser i form av å besøke den 
vakre kysten vår. I tillegg er det god folke-
helse og viktig rekreasjon i form av stillhet 
og matauk. Båtfolket høster av havet og 
tar aktivt vare på kysten ved deltagelse i 
ulike ryddeaksjoner som Strandryddeuka 

og ellers rundt om i havnene.  Båten er 
viktig ikke bare for kystfolket når vi vet at 
mer enn halvparten av det norske folk en 
eller fl ere ganger i løpet av et år har vært 
en i en båt på havet. Båtforbundet setter nå 
sin lit til at vår nye og mer distriktsvenn-
lige regjering sørger for en mer rettferdig 
momskompensasjonsordning der båtfo-
reninger likestilles med seilforeninger og 
dermed får kompensert sin rettmessige 
andel den moms som allerede er innbetalt 
fra landets nærmere 1.000 båtforeninger. 

Med vennlig hilsen
Birger Schjølberg
Finansleder
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Båtfolket høster av havet 
og tar aktivt vare på 

kysten ved deltagelse i 
ulike ryddeaksjoner som 
Strandryddeuka og ellers 

rundt om i havnene

“

50 Båtens Verden nr. 7-2021



FRITIDS BÅTEN
Vrakbåter  -  

HVA SKJER?
Grunnet manglende obligatorisk (pliktig) båtregister, er det fristende lett å «glemme» en utrangert

 båt på sjøen eller land. Det er tilnærmet umulig å fi nne eier og å holde denne til ansvar.

Panteordningen har gitt en viss effekt 
på mindre båter, men dekker knapt 
transport av vraket til opphugging.

Tiden da livssyklusen til en fritidsbåt 
endte som St.Hansbål er med glassfiberen 
over, og båtene har og blitt større. Trebåter 
som sank råtnet langsomt opp, slik sett er 
det også verre med glassfiberen og plast.  
Stadig ser vi flere forlatte fritidsbåter hvor 
eierskapet er nærmest udefinerbart.

Byggkvaliteten på glassfiberbåter på 
sytti- og åttitallet var generelt sett overdre-
vent god. En gammel Windy eller Gambling 
kan leve langt lenger enn et menneske 
om den holdes ved like. Bruksverdi er der 
i høyeste grad, selv om funksjonalitet og 
komfort har blitt bedre på nyere båter. Men 
få ting gleder mer enn å se en gammel Maxi 
77 som inngangasbillett til båtlivet for unge 
mennesker.

Problemet oppstår når vedlikeholdet 
uteblir og kostnadene ved oppgradering 
blir for stor. Ny motor eller nye seil koster 
alene som kjent mye penger. Derfor kan det 
tilslutt bli slik at båteieren gir opp og båten 
blir liggende mer eller mindre henslengt.

Panteordninger er i prinsippet upo-
pulært fordi dette øker kostnaden ved 
anskaffelse av båt. Det koster fort minst 
50.000 kr å gjenvinne en større glassfi-
berbåt, og noen må ta denne regningen om 
båters livssyklus skal ende på en bære-
kraftig måte. Panteordning er derfor trolig 
eneste vei å gå da samfunnet ellers neppe 
er villig til å ta regningen for en båteiers 
problem.

Båtforbundets styre har vedtatt at man 
ønsker et offentlig obligatorisk og pliktig 
båtregister. Det er mange grunner til dette, 
men en vesentlig grunn er også å kunne 
holde en båteier til ansvar når livssyklusen 
er over. Den nye regjeringen har varslet at 
de vil se nærmere på dette med utrangerte 
båter og sikre bærekraft i båters livssyklus. 
Vi må se positivt på dette, selv om dette 

trolig kommer til å koste. 
Slik det er nå, kan det ikke 
fortsette.

Når dette er sagt opp-
fordrer vi folk til å ta vare 
på båtene sine. Det gleder 
alltid å se en velholdt 
klassisk båt, og disse 
kan gi samme bruks-
glede til brøkdelen av 
hva en ny båt koster. 
Videre er gamle 
båter en svært 
gunstig billett til et 
verdifullt båtliv, 
spesielt for yngre 
mennesker.

B ÅT P O L I T I K K

Det koster fort minst 
50.000 kr å gjenvinne 
en større glassfi ber-
båt, og noen må ta 
denne regningen om 
båters livssyklus 
skal ende på en 
bærekraftig måte

“

Med vennlig hilsen
Stig Hvide Smith
Generalsekretær

Båtens Verden nr. 7-2021 51



52 Båtens Verden nr. 7-202152 Båtens Verden nr. 6-2021

KJØPERS RETT –
PÅ SELGERS FORSIKRING

NILS E. 
TANGEDAL 
er partner og 
advokat i ad-
vokatfirmaet 
Judicium DA, og 
fast juridisk rådg-
iver for KNBFs 
medlemmer. Han 

ble valgt til «Årets Båtentusiast» i 2005 
av forumet «Båtplassen» og har oppar-
beidet seg særlig kompetanse innenfor 
kjøpsrettslige saker relatert til bil, bolig 
og særlig båt. Tangedal driver bloggen 
«Båtjuss og båtliv», som du finner på 
www.baatjuss.no

Men dette er bare et utgangspunkt og 
det har en svært viktig modifi kasjon: 
Dersom selgeren hadde forsikret 

båten, gjelder nemlig selgerens forsikring til 
fordel for kjøper – i minst � orten dager etter 
overtakelse. Dette er bestemt i forsikringsav-
taleloven § 7-2 som – med mindre noe annet 
er avtalt – påtvinger at selgers forsikring også 
gjelder for kjøper. Det er bare når det er avtalt 
at selgers forsikring faller bort ved eierskifte, at 
gyldighetstiden til fordel for kjøper begrenses 
til 14 dager. I denne perioden gjelder forsikrin-
gen fortsatt fullt ut for kjøper, selv om selgers 
forsikringsavtale opphørte ved overtakelsen.

Hvis det står i selgers forsikringsvilkår at 
forsikringsdekningen for kjøper er begrenset 
til de første � orten dagene, er det dette som 
gjelder. Men denne minimumsbeskyttelsen 
kan forsikringsselskapet ikke avtale seg bort 
fra, fordi den er lovbestemt og ufravikelig. 
En typisk formulering i vanlige forsikrings-
vilkår er slik (Norske Sjø, 2021):

«Forsikringen opphører ved eierskifte. 
I inntil 14 dager etter eierskifte gjelder 
forsikringen likevel for den nye eieren, 
hvis denne ikke har inngått avtale om egen 
forsikring».

Perioden på � orten dager begynner å 
løpe på den dag kjøperen overtar båten. 
Men kjøper er etter rettspraksis også ansett 
som medforsikret i tiden før overtakelse, 
helt fra avtaleinngåelse og frem til levering 
hvor de lovbestemte � orten dager begynner 
å løpe. Begrunnelsen er at fra avtaletids-
punktet er selgers økonomiske interesse i 
båten begrenset til å motta kjøpesummen. 
Den reelle interesse i besittelse og bruk av 
båten (og unntaksvis interessen i eventuelt 
tap eller gevinst) ligger hos kjøper når først 
avtale om kjøp er inngått.

Med andre ord: Fra signert kjøpekon-
trakt kan kjøper regne sine interesser som 
forsikret på selgers avtale, frem til i alle fall 
� orten dager etter overtakelse.

Selgers forsikring vil gjelde i sin helhet 
til fordel for kjøper. Ikke bare kasko-
delen som dekker skade på båten, men 
også ansvars- og ulykkesdekningene. Og 
dessuten rettshjelpdekningen som dek-
ker advokatbistand mv. ved tvist – også 
denne vil gjelde for kjøper i minst de 
første � orten dagene. Det kan føre til at et 
forsikringsselskap må betale begge parters 
advokatutgifter.

Vi anbefaler selvsagt at alle som 
kjøper båt passer på å tegne forsikring 
som starter å gjelde på overtakelsesdagen. 
Medlemsforsikringene i Norske Sjø via 
Tryg Forsikring anbefales.

Husk at KNBF-medlemmer får en hel 
times fullverdig gratis advokatbistand 
for alle spørsmål omkring kjøp og salg 
– også om forsikringsdekning. Kontakt 
Båtadvokaten på post@baatadvokaten.no.

Av og til kjøpes det båt så hastig og lystig at den ivrige kjøper ikke rekker å tegne egen forsikring. Da lever 
man farlig og bokstavelig talt på egen risiko – en forsikring gjelder selvsagt bare til fordel for forsikrings-

taker, og bare for skader som oppstår etter at forsikringen er trådt i kraft. 

B ÅTJ U S S
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N Y T T  F R A  S E K R ETA R I AT ET

JAN H. SYVERTSEN 80 ÅR
KNBFs tidligere generalsekretær fylte 80 år 
onsdag 6. oktober. Begivenheten ble feiret i 
Båtforbundets lokaler med venner og familie. 
Syvertsen var generalsekretær i KNBF i 16 år 
fra 1984 til 2000. Han har mottatt Kongens 
fortjenestemedalje, KNBFs hederstegn, 
Norske Reserveo�  serers hedersplakett og 
medaljer fra tjenesten i Forsvaret.

HEIDI NESTUN BLIR 
PENSJONIST
Vår tidligere kontormedarbeider og kom-
munikasjonsrådgiver sluttet 31.10 og gikk 
over i førtidspensjonistenes rekker. Tusen 
takk for din engasjerende innsats i KNBF! 
Du har betydd mye for oss og vi setter 
stor pris på engasjementet du har vist for 
båtfolket. Vi ønsker henne lykke til videre i 
ny tilværelse!

NY BÅTLIVSUNDERSØKELSE I 
2022
Det er et skrikende behov for oppdatert 
faktainformasjon om båtlivet i Norge, da det 
er tilført fritidsbåtsektoren store mengder 
enheter siste to år. Bruken av båtparken har 
tiltatt betydelig. Siste nasjonale båtlivun-
dersøkelse er fra 2018 (med data fra 2017). 
KNBF ser nytteverdien av en ny undersø-
kelse dedikert båtliv som udiskuterbar og 
betydelig. 

ARNE EIDDAL GÅTT BORT
Det var med sorg vi mottok melding 
om Eiddals bortgang. Han ble bisatt fra 
Manglerud kirke i Oslo 9. november der 
Båtforbundet hadde bårekrans. Arne huskes 
som en nestor for vår sikkerhetsbesiktigelse 
og takstmannvirksomhet på fritidsbåt. Han 
var fast instruktør på våre besiktigelses- og 
takstmannskurs i en årrekke. For Arne var 
stålbåten «Old Smugler» på 49 fot et hjem nr. 
2. Vi lyser fred over hans minne.

SEA WATER COOLER CLEANER
Vi har gode nyheter til våre medlemmer! KNBF 
har inngått en avtale med Just Green AS.

Dette gir deg som medlem et godt tilbud 
på Sea Water Cooler Cleaner - Renser alle typer 
overfl ater som har vært i kontakt med sjøvann. 
Spesielt når det er varmevekslere som bruker 
sjøvann som kjølemedium, (sjøvannsførende 
på den ene siden, også kalt sjøvanns-siden). Når 
sjøvann er blir brukt som kjølemedium vil det gi 
saltavleiringer. Dette vil sette ned kjølee� ekten 
på disse varmevekslere (kjølerne) betrakte-
lig. En nedsatt kjølee� ekt har stor direkte 

innvirkning på motorens levetid, ikke minst 
på motorens eksos parameter. Med en optimal 
varmeveksling (i kjølerne) vil motoren operere 
optimalt over lengre tid og de andre parame-
terne holder seg lengre. Fås i 1 liter og 4 liter. Du 
fi nner mer informasjon her: shorturl.at/frvwB

EKSTRA SIKKERHET 
FOR HAVNEVAKTER
KNBF er opptatt av sjøsikkerhet for medlem-
mer og tillitsvalgte i båtforeninger. Vi har 

utviklet en ny foreningsfordel for havnevakter 
som innebærer en ekstra sikkerhet for disse 
under tjeneste i havna. Man abonnerer på en 
sikkerhetsløsning som innebærer at havne-
vakter benytter redningsvest med AIS. Faller 
havnevakta i vannet utløses en alarm som går til 
basestasjon i klubbhuset. Alarmen går videre til 
havnesjef som får varsel på telefon. Havnesjef 
iverksetter tiltak for å sikre at havnevakt blir tatt 
hånd om. Løsningen innebærer at båtforeningen 
investerer i redningsvest med AIS og tegner et 
abonnement hos AIS Rescue AS. Les mer om 
sikkerhetstiltaket her: shorturl.at/krzJN

FAST RABATT HOS WATSKI
KNBF-medlemmer får fra 15. desember fast 
rabatt på 10 % på hele sortimentet. Du må 
registrere deg i kundeklubben og vil da få denne 
rabatten, samt hele 15 % på «Motor og motor-
deler» og «Personlig sikkerhet». Watski får et 
stadig større og dermed interessant sortiment 
for båtfolk. Du kan kun handle på nett. Du fi nner 
med informasjon på:  
shorturl.at/cesI3

M E D L E M S FO R D E L E N

FRITIDS BÅTEN
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I følge siste Båtlivsundersøkelse fra 2018 
ligger også Troms og Finnmark på toppen i 
antall fi sketurer – og antall båteiere som gjør 

alt vedlikeholdet på båtene sine på egenhånd. 
Dette er en båtinteressert region, der hele 51 % 
av husstandene i Finnmark eier egen båt, mens 
andelen i Troms er 31 %.

 – Vi har en lang og variert kyststripe med en 
rekke � order som skjærer seg inn til bosetninger 
og aktive landbruksområder, sammen med et 
vrimmel av store og små øyer med bosteder og 
fi skevær som legger grunnlag for en levende 
kystkultur. Her fi nner du lune, gjestmilde 
uthavner og yttersidens møte med Nordishavet. 
Lange, åpne og værharde kyststrekninger stiller 
krav til utstyr, godt sjømannskap og respekt 
for vær og vind. De som vokser opp ved havet 

utvikler en kultur og et kjærlighetsforhold til 
havet. Man stiller opp for hverandre, hjelper 
hverandre, redder hverandre og passer på hver-
andre, forteller regionleder Odd Are Skoglund.

 Han trekker frem fi ske som en stor aktivitet 
blant båtfolket:

– Havet byr gavmildt av sin rikdom til 
alle årstider, så sportsfi ske og matauke er 
selvfølgelig en stor del for båtfolket her oppe. 
Fangsten kan bestå av sei, kveite, torsk, sild og 
kongekrabbe. Venner og besøkende pleier å være 
veldig imponerte over mulighetene vi har her, 
sier han.

 Hvordan er skjærgården tilrettelagt for 
båtfolket?

– Det er etterhvert utviklet en rekke vel-
fungerende marinaer og båthavner i regionen. 

De fl este av disse har utviklet nettbasert 
kontaktnett som gir informasjon om priser og 
tjenestetilbud som slippsetting, bunkring og 
gjesteplasser. Det fi nnes også bøker med gode 
havne- og fortøyningskart. Denne informasjo-
nen er også noe vi i KNBFs region kan bidra 
med, forteller Skoglund.

 Har dere noen båtpolitiske utfordringer 
i regionen?

– De fl este vertskommuner for marinaer og 
båthavner forstår ikke hvor viktig mulighetene 
for fi sketurer, matauke og familieutfl ukter er 
for befolkningen i vår region. Det er noe som 
opptar oss. Båthavnene kan invitere skoler, 
barnehager, omsorgs- og eldresenter på befa-
ring. I samarbeid med frivillighetssentralene 
kan de utvikle tilbud til bevegelseshemmede og 
ensomme mennesker. De kan også gi muligheter 
for positive aktiviteter for ungdommer som 
trenger voksenkontakt og i rehabilitering av 
personer med rusproblemer og i etterverns 

K N B F  R E G I O N :  T R O M S  O G  F I N N M A R K

Båtforbundets
NORDLIGE UTPOST

– en kompetent region!
KNBFs region i Troms og Finnmark har cirka 3 000 medlemmer, 35 
medlemsforeninger – og den lengste kystlinjen i KNBF.

IDYLLISK og barsk natur i Tromsø Båtforening. 
(Foto:  Vetle Børresen)

Politikerne må gjøres oppmerksom på 
betydningen av det maritime kulturlandskapet som 

aktivitet i havner og i våre kystområder skaper
“
FRITIDS BÅTEN

tjeneste. Momsrefusjon og 
drivsto� avgifter er også noe som 
opptar oss. Politikerne må gjøres 
oppmerksom på betydningen av 
det kulturlandskapet som aktivitet 
i havner og i våre kystområder 
skaper. Det skaper liv og livsglede 
til både turister og fastboende. Det 
er ikke bare aktivt jordbruk som 
skaper idylliske kulturlandskap, 
sier han.

 Er det ellers noe nytt å melde 
fra regionstyret?

– Regionen har gjennom bruk 
av digitale verktøy ligget langt 
fremme i bruk av sosiale medier. 
Artikler fra hjemmesiden blir for 
eksempel automatisk publisert 
på Facebook og Instagram. Vår 

intensjon er at KNBF skal bli «et 
kjært barn» for hele familien. 
Båten er en felles arena hvor 
hele familien kommer nærmere 
hverandre og møter opplevelsene 
og utfordringene sammen! Der kan 
man inspirere hverandre til godt 
sjømannskap, sikkerhet og gode 
rutiner for å bevare miljøet. For å 
sikre en «mykere» organisasjon 
som tar hensyn til hele familiens 
ønsker og behov, vil vi i større grad 

prøve å engasjere fl ere kvinner i 
organisasjonsarbeidet i KNBF. Vi 
tror at det vil gi en positiv utvikling 
som styrker kvinnene og familiens 
tilhørighet til båtlivet. Allerede i 
vikingetiden var kvinnene dyktige 
sjøfarere og i dag blir stadig fl ere 
kvinner navigatører og fi skere. 
Opplæring og aktiv deltagelse i det 
praktiske båtliv og organisasjonsliv 
vil gi kvinner økt følelse av trygghet 
og likeverdighet, og deres aktive 
deltagelse vil være en styrke for 
engasjert og helsebringende båtliv, 
forteller Skoglund.

KNBFs region i Troms og 
Finnmark jobber også jevnlig med 
å få spredt kunnskap om båtlivet 
og ta vare på miljøet. – Vi har for 
eksempel aktivt benyttet vår miljø-
maskot «Seline» opp mot barn og 
ungdom, blant annet i forbindelse 
med strandryddeaksjoner, avrun-
der han.

REGION TROMS 
OG FINNMARK

Fylker: Troms og Finnmark
Ant. medlemmer: 3 000

Ant. medlemsforeninger: 35
Leder: Odd Are Skoglund

ODD ARE SKOGLUND                   
er regionleder i KNBF region 
Troms og Finnmark. Foto: Nord-
Media

EDMUND, OLIVER, LUKAS OG MATHEO fi kk utdelt miljødiplomet for sin fl otte ryddeinnsats på stran-
dryddedagen i Kald� ord Båtforening. Foto: Jørn Fjellsaune

NORGES STØRSTE 
BÅTFELLESSKAP

Kongelig Norsk Båtforbund 
er Norges største og 

eneste landsdekkende 
interesseorganisasjon for 

fritidsbåtbrukere. KNBF har doblet 
antall medlemmer de siste åtte år 

og vi er nå 45 000 medlemmer 
fordelt på 381 medlemsforeninger 

samt personlige medlemmer. Vi 
arbeider for et bedre båtliv på 

naturens premisser. KNBF er en 
sammenslutning av båtforeninger, 

båtklubber, lag og personlige 
tilsluttede medlemmer. KNBF er 

en ikke-fortjenestebasert, frivillig, 
ideell og allmennyttig organisasjon.

Juridisk
førstehjelp

Sikkerhets-
besiktigelse

av båt

3 utgaver av
Båtens Verden

pr. år

Det lønner seg å ta del i Norges 
eneste og største interesse-

organisasjon for båtfolk! Her er 
noen av fordelene for deg som 

privatperson. Flere, samt fordeler 
for båtforeninger, finner du på 

knbf.no.

NOEN AV FORDELENE:

Medlemsrabatt 
på webløsning 
fra HavnaMi.

Hjertestarter til 
medlemspris

Gunstig båt- og  
havneforsikring

 i Norske Sjø

10% rabatt på
båtvarmere fra 
Ebersprächer

Medlemsrabatt 
fra HavneWeb og 

HavnaMi.

Se alle fordeler på knbf.no

EN AV 35 MEDLEMSFORENINGER i den langstrakte regionen,      
Alta Båtforening. Foto: Nord-Media

FRITIDS BÅTEN

54 Båtens Verden nr. 7-2021



Båtens Verden nr. 7-2021 55Båtens Verden nr. 6-2021 55

tjeneste. Momsrefusjon og 
drivsto� avgifter er også noe som 
opptar oss. Politikerne må gjøres 
oppmerksom på betydningen av 
det kulturlandskapet som aktivitet 
i havner og i våre kystområder 
skaper. Det skaper liv og livsglede 
til både turister og fastboende. Det 
er ikke bare aktivt jordbruk som 
skaper idylliske kulturlandskap, 
sier han.

 Er det ellers noe nytt å melde 
fra regionstyret?

– Regionen har gjennom bruk 
av digitale verktøy ligget langt 
fremme i bruk av sosiale medier. 
Artikler fra hjemmesiden blir for 
eksempel automatisk publisert 
på Facebook og Instagram. Vår 

intensjon er at KNBF skal bli «et 
kjært barn» for hele familien. 
Båten er en felles arena hvor 
hele familien kommer nærmere 
hverandre og møter opplevelsene 
og utfordringene sammen! Der kan 
man inspirere hverandre til godt 
sjømannskap, sikkerhet og gode 
rutiner for å bevare miljøet. For å 
sikre en «mykere» organisasjon 
som tar hensyn til hele familiens 
ønsker og behov, vil vi i større grad 

prøve å engasjere fl ere kvinner i 
organisasjonsarbeidet i KNBF. Vi 
tror at det vil gi en positiv utvikling 
som styrker kvinnene og familiens 
tilhørighet til båtlivet. Allerede i 
vikingetiden var kvinnene dyktige 
sjøfarere og i dag blir stadig fl ere 
kvinner navigatører og fi skere. 
Opplæring og aktiv deltagelse i det 
praktiske båtliv og organisasjonsliv 
vil gi kvinner økt følelse av trygghet 
og likeverdighet, og deres aktive 
deltagelse vil være en styrke for 
engasjert og helsebringende båtliv, 
forteller Skoglund.

KNBFs region i Troms og 
Finnmark jobber også jevnlig med 
å få spredt kunnskap om båtlivet 
og ta vare på miljøet. – Vi har for 
eksempel aktivt benyttet vår miljø-
maskot «Seline» opp mot barn og 
ungdom, blant annet i forbindelse 
med strandryddeaksjoner, avrun-
der han.

REGION TROMS 
OG FINNMARK

Fylker: Troms og Finnmark
Ant. medlemmer: 3 000

Ant. medlemsforeninger: 35
Leder: Odd Are Skoglund

ODD ARE SKOGLUND                   
er regionleder i KNBF region 
Troms og Finnmark. Foto: Nord-
Media

EDMUND, OLIVER, LUKAS OG MATHEO fi kk utdelt miljødiplomet for sin fl otte ryddeinnsats på stran-
dryddedagen i Kald� ord Båtforening. Foto: Jørn Fjellsaune

NORGES STØRSTE 
BÅTFELLESSKAP

Kongelig Norsk Båtforbund 
er Norges største og 

eneste landsdekkende 
interesseorganisasjon for 

fritidsbåtbrukere. KNBF har doblet 
antall medlemmer de siste åtte år 

og vi er nå 45 000 medlemmer 
fordelt på 381 medlemsforeninger 

samt personlige medlemmer. Vi 
arbeider for et bedre båtliv på 

naturens premisser. KNBF er en 
sammenslutning av båtforeninger, 

båtklubber, lag og personlige 
tilsluttede medlemmer. KNBF er 

en ikke-fortjenestebasert, frivillig, 
ideell og allmennyttig organisasjon.

Juridisk
førstehjelp

Sikkerhets-
besiktigelse

av båt

3 utgaver av
Båtens Verden

pr. år

Det lønner seg å ta del i Norges 
eneste og største interesse-

organisasjon for båtfolk! Her er 
noen av fordelene for deg som 

privatperson. Flere, samt fordeler 
for båtforeninger, finner du på 

knbf.no.

NOEN AV FORDELENE:

Medlemsrabatt 
på webløsning 
fra HavnaMi.

Hjertestarter til 
medlemspris

Gunstig båt- og  
havneforsikring

 i Norske Sjø

10% rabatt på
båtvarmere fra 
Ebersprächer

Medlemsrabatt 
fra HavneWeb og 

HavnaMi.

Se alle fordeler på knbf.no

EN AV 35 MEDLEMSFORENINGER i den langstrakte regionen,      
Alta Båtforening. Foto: Nord-Media
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KNBF  jobber for et bedre båtliv og 
sterkere båtforeninger året rundt

www.knbf.no

Bli MEDLEM


