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KNBF Region Sør vertskap for Båttinget 2014
KNBF avholdt sitt Båtting på Rica Hotel Victoria i Stavanger 25. - 27. april 2014. Det er ny
deltagerrekord med hele 130 delegater, ledsagere, gjester og debattanter. Fredag ettermiddag
og kveld var det båttur inn den flotte Lysefjorden til Prekestolen og middag på Helleren. Les
mer om Båttinget her:
http://www.knbf.no/archives/2014/04/knbf_batting_er.php

2013 ble et nytt rekordår for KNBF
Den fine medlemsutviklingen har fortsatt for KNBF i 2013. I 2012 fikk vi 1.286 nye medlemmer. I
2013 har vi økt denne utviklingen med 2,5 ganger til 3.209 nye medlemmer. KNBF har nå
34.539 medlemmer ved årsskiftet. Det utgjør en økning på 10 % mot 4 % i fjor. Les hele
artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2014/03/2013_ble_et_nyt.php

Ny samarbeidsavtale med Redningsselskapet
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for
alle kategorier fritidsbåtbrukere. Vi har i dag ca 35.000 medlemmer i ca 240 foreninger samt
personlige medlemmer. KNBF undertegnet i dag en ny samarbeidsavtale med
Redningsselskapet under åpningen av båtmessen Sjøen for Alle.
Les om avtalen her:
http://www.knbf.no/archives/2014/03/pressemelding_f_1.php

«Den norske los» – nedlastbar versjon gratis tilgjengelig
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som Kartverket er underlagt, har vedtatt at
publikasjonen «Den norske los» skal bli gratis. Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2014/03/den_norske_los_.php

Vårens besiktigelsesmannskurs arrangert på Gardermoen
KNBF har siden ordningen med frivillig sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåt ble etablert i 1994,
kjørt grunnkurs for nye Besiktigelsesmenn (B-menn), minst en gang i året. De fleste av disse
kursene har blitt arrangert i forbindelse med båtmessen Sjøen for Alle, men i år måtte vi flytte
kurset noen uker lenger ut på våren. 12 nye besiktigelsesmenn fra Sørlandet til Svalbard har fått
sin grunnutdanning. Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2014/04/varens_besiktig.php

Årsmøte i Region Trøndelag
Region Trøndelag skulle avholde sitt årsmøte torsdag 27. februar på kommunehuset i Stjørdal.
Invitasjoner var sendt og alt var klart. I en tunell på E6 syd for Stjørdal kom en trailer borti en av
tunellviftene og tunellen ble stengt. I rushtiden resulterer en slik hendelse i endeløse køer, selv i
Trøndelag. Det lager krøll for et årsmøte i Stjørdal! Les mer om årsmøtet her:
http://www.knbf.no/archives/2014/03/arsmote_i_regio_5.php

Ytre Hafrsfjord Båtforening slutter seg til KNBF
Den 3. mars vedtok Ytre Hafrsfjord Båtforening på sitt årsmøte å melde seg inn i KNBF. KNBF
Region Sør og Sekretariatet var til stede på årsmøtet og informerte om hva et medlemskap vil
innebære for medlemmene. Foreningen har 147 båtplasser i en fin havn med eget klubbhus,
slipp og dieselpumpe beliggende i Stavanger Kommune. Ler mer her:
http://www.knbf.no/archives/2014/03/ytre_hafrsfjord.php

Positivitet i Ørnes Båtforening
Medlemsforeningen Ørnes Båtforening, Meløy i Nordland, har en fin start på 2014. Dette året
feirer foreningen 50 år. Et positivt årsmøte er avviklet og utbygging av småbåthavna er straks
ferdigstilt. Sist helg ankom bryggeelementer fra leverandør Marina Solutions. Disse klargjøres og
monteres nå og ferdigstilles om kort tid. Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2014/03/positivitet_i_o.php

KNBF Fortjenestenål tildelt Alfred Marton Galta
Medlem i Hillevåg Båtforening i Stavanger, Alfred Marton Galta, har vært en hedersmann i
arbeidet for å tilrettelegge for båtfolket lokalt gjennom sin positive holdning. Ved alltid å gi en
hjelpende hånd fremstår han som en hedersmann som har mange båtvenner. Han er en
særdeles kyndig motormekaniker. Les mer her:
http://www.knbf.no/archives/2014/04/knbf_fortjenest_2.php

Furuholmen Båthavn tegner KNBF - medlemskap
På foreningens årsmøte den 24.2 vedtok Furuholmen Båthavn å tegne Kollektivt medlemskap i
KNBF. Foreningen holder til i Florø og er en av de største båtforeninger i Sogn og Fjordane. De
290 medlemmene med båtplass i havna har alle fasiliteter tilgjengelig som flott klubbhus, slipp
og naustboder. KNBF Region Vest styrker dermed stillingen betydelig i dette fylket. Les hele
artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2014/03/furuholmen_bath.php

Skiftesvik Båtforening med i KNBF
Forrige uke mottok KNBF innmelding fra Skiftesvik Båtforening i Randaberg Kommune nord for
Stavanger. Et par uker tidligere tegnet også naboforeningen Ryggstranden kollektivt
medlemskap. Skiftesvik Båtforening har 125 båtplasser i en fin havn med alle fasiliteter inkludert
eget klubbhus. Dette er den femte foreningen i Stavanger-området som nå slutter seg til KNBF.
Region Sør jubler over nok en ny medlemsforening. Les hele artikkelen her:
http://www.knbf.no/archives/2014/03/skiftesvik_batf.php
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