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intensjon å fortsette satsningen frem mot OL i 2020

Støtten til eliteseilerne kommer i tillegg til den 
betydelige støtte som ytes gjennom foreningens 
satsning på yngre seilere. Satsningen har gjennom 
de siste år vist seg svært vellykket idet mange av 
våre eliteseilere har oppnådd meget gode resultater 
internasjonalt.

Tur- og havseilergruppen har hatt et meget aktivt år 
med godt fremmøte på sine månedlige samlinger og 
andre arrangementer. Det vises for øvrig til tur- og 
havseiler-komitéens rapport. 

2017 kom det som forhåpentligvis blir et vende-
punkt i oppslutningen til Færderseilasen. Seilasens 
innkomst og påfølgende sosiale tilbud og seilerfest 
i Tønsberg høstet stort sett gode tilbakemeldinger 
og foreningens arbeide med å forbedre det totale 
tilbudet på land og på vann fortsetter. Vår ambisjon 
er at antall deltagere vil stige og at de økonomiske 
resultatene vil forbedres over tid.   

Driften på KNS Seilsportsenter Ulabrand, der hoved-
tyngden av foreningens aktiviteter rettet mot vår 
junior- og jolleseilere foregår, har gått bra i løpet av 
sesongen med godt belegg på seilskolen, trening s-
aktivitetene og sommermoro. Det gjenstår enda noe 
arbeid med å ferdigstille anlegget, men det er godt 
håp om at dette skal kunne skje i 2018. 

Foreningen har lykkes i å fornye kontraktene med 
to av våre største sponsorer, nemlig Turkish Airlines 
og Helly Hansen. I tillegg er en del nye kommet til. 
Vi takker disse og øvrige samarbeidspartnere for 
deres bidrag til foreningens økonomi. Volvo har etter 
15 år besluttet å satse annerledes – tusen takk for 
et flott samarbeide. Det jobbes nå med å finne en 
ny bilpartner. Styret er oppmerksom på at sponsor
markedet har forverret seg betydelig de senere år, 
men en flott innsats i forbindelse med VM på Hankø 
medførte likevel rekordhøye sponsorinntekter for 
2017. 

Foreningens strategiplan 2020 som ble vedtatt i 
2016 har vært utgangspunktet for styrets arbeid i 
2017 og vil fortsette å være det i året som kommer. 
Styret har i året som har gått, tatt konkrete skritt for 
å oppfylle målene særlig innen bedre kommunikasjon 
og økt uniformering. Dette arbeidet vil fortsette 
i 2018. 

Engasjementet i frivillighetsapparatet er økende. 
Foreningen har hatt stor pågang av frivillige som 
ønsker å bidra til ulike sider av vår virksomhet. 
Foreningen vil gjerne uttrykke sin store takk-
nemlighet for den flotte innsatsen som ytes av 
våre frivillige. En fortsatt styrking av medlemmenes 
engasjement i klubben er blant styrets viktigste 
oppgaver fremover, i tråd med strategiplan 2020.

En av KNS sine viktigste tillitsmenn over mange år, 
Erik Ask, ble hedret av NSF som Årets Ildsjel i 2017. 
Styret benytter også anledningen til å takke Erik Ask 
for hans mangeårige innsats.

Samarbeidet med andre seilforeninger i Norge er 
godt, og foreningen har også nytt godt av et nært 
samarbeid med sine samarbeidende foreninger i 
Norden og andre land. KNS’ nære og gode samarbeid 
med Norges Seilforbund har fortsatt. Ny president i 
NSF er Jørgen Heffermehl, tidligere styreleder i KNS.

Årets resultat viser et resultat som er bedre enn 
budsjettert. Foreningens langsiktige gjeld til finan-
siering av KNS Seilsportsenter Ulabrand, er nedbetalt 
med 625 TNOK til 5,6 MNOK. Foreningens likviditet 
er god og er i tillegg sikret gjennom en kassekreditt 
som til nå har vært ubenyttet. 

Driften av klubben på Dronningen er dessverre ikke 
lønnsom. Se forøvrig egne kommentarer i rapporten 
om finans og økonomi samt notene i regnskapet. 
Arbeidsmiljøet anses som godt. 

Det har ikke vært rapportert om større skader eller 
ulykker knyttet til vår drift. Foreningen har som mål 
å være en arbeidsplass der det råder likestilling 
mellom kvinner og menn. Det skal følgelig ikke fore-
komme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Fore-
ningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
Sykefraværet blant de ansatte er på ca. 1 prosent. 
Det arbeides kontinuerlig med miljøtiltak, og forenin-
gens havn ble for 9. år på rad sertifisert som «blått 
flagg» - marina, en sertifisering som setter strenge 
krav til avfallhåndtering, informasjon og sikkerhet. 

Etter styrets mening gir foreningens årsregnskap, 
balanse og noter en fyllestgjørende og rettvisende 
oversikt over utviklingen av foreningens virksomhet 
og av dens stilling. Årsregnskapet for 2016 - 2017 
er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret 
bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Styret 
foreslår at årets underskudd på kr. 374.261 dekkes 
av egenkapitalen.

Kongelig Norsk Seilforening er en idrettsforening 
tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges 
Seilforbund. Foreningen har hovedkontor på 
Bygdøy i Oslo hvor også mesteparten av 
foreningens aktiviteter finner sted.

Denne årsrapporten inneholder enkeltrapporter 
fra de respektive komiteer og fra administrasjonen. 
Styrets beretning må leses i sammenheng med disse 
for å få et helhetlig bilde av foreningens virksomhet 
gjennom året. Styret har bestått av 7 medlemmer 
og 2 møtende varamedlemmer, hvorav 4 er kvinner 
og 5 er menn. Dets sammensetning og arbeidsform 
har fungert godt. Det har vært avholdt 10 regulære 
styremøter. 

Foreningens 133. årsmøte fant sted torsdag 8. de-
sember 2016 med 67 stemmeberettigede medlem-
mer til stede.

Årets store arrangement var gjennomføring av VM 
for 8mR på Hankø der foreningens æresformann 
H.M. Kong Harald var en av deltagerne. Regattaen ble 
gjennomført under fantastiske forhold og organisa-
torisk på en måte som er klubben verdig. Styret er 
foreningens ansatte, tillitsvalgte og frivillige en stor 
takk skyldig for ett flott arrangement.

Våre senior- og juniorseilere har levert svært gode 
resultater i året som har gått. Les mer om dette  

i regattakomitéens rapport. KNS ble også i år Norges 
mestvinnende seilforening og Eivind Melleby ble av 
Norges Seilforbund tildelt hedersprisen som Årets 
seiler og Mathias Berthet ble Årets juniorseiler for 
tredje år på rad. NSF sitt bragdmerke ble tildelt Eivind 
Melleby, Ragna Agerup og Maia Agerup. Alle vant 
medaljer i store internasjonale mesterskaper i 2017. 

KNS har vært sentral i utviklingen av Norsk 
seilsports liga og J/70 seilingen i Norge som har vært 
en suksess og skapt ny interesse for regattaseiling 
i viktige grupper av våre medlemmer. Grundig Sailing 
Cup har vært en meget vellykket regattaserie, hvor 
både regattaen i Oslo og den historiske regatta på 
Bygdin var fulltegnet. Klubbens nyinnkjøpte J/70- 
og J/80-båter er flittig brukt både til trening til seil-
sportligaen og som introduksjon til kjølbåtseiling for 
våre juniorer. De inngår også i en ”båt pool”- ordning 
der medlemmer kan låne båtene til ordinær trening 
gjennom hele uken. 

For klubbens eliteseilere har 2017 vært et mellomår 
etter OL i 2016. Flere har brukt året til å studere, 
en har skiftet båtklasse og noen har valgt å legge 
opp som fulltidsseilere. Fra 2017 har klubben en 
solid stamme med seilere som satser for fullt frem 
mot OL i Tokyo i 2020. KNS har hvert år bidratt med 
betydelige bevilgninger til enkeltutøvere på elitenivå 
som ideelt sett burde vært dekket gjennom KNS sitt 
betydelige økonomiske bidrag til NSF. Det er styrets 

ST YRETS BERETNING 2017

VAIER: Splittflagget vaier vinden fra hekken til Vema III.
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i KNS´ elitelag i løpet av 2017. Sjur ble kvalifisert til 
gullfeltet under EM i Marseille og avsluttet på 43. 
plass, mens Arthur endte p å 67.
  
KNS Sport har i 2017 bestått av Carolle Reitzer 
(leder), Eivind Melleby, Ida Kathrine Berthet, 
Petrus Eide og sportssjef i KNS, 
Geir Dahl Andersen. 

Av: Carolle Reitzer, leder KNS Sport  

NACRA 17: Mathias Mollat og Tiril Bue

NACRA: Tiril Bue og Mathias Mollatt har forlatt Laser 
til fordel for foil og Nacra 17. Foto: Sailing Energy 
World Sailing.

LASER: Line Flem Høst satser for fullt mot Tokyo. 
Foto: Sailing Energy World Sailing.

49erFX: Ragna og Maia i WC Miami – 
Foto: Tomas Moya, Sailing Energy World Sailing.

KNS SPORT - FULL FART MOT TOKYO

KNS har oppnådd toppresultater sesongen etter 
Rio-OL. Det gir grunn til optimisme med tanke 
på OL i Tokyo i 2020.  

KNS Sport har ansvar for eliteseiling, topp idretts-
strategi og relasjonen til Norges Seilforbund. 
Vi arbeider tett med Norges Seilforbund og 
forbundets hovedtrener Rigo de Nijs, sportssjef 
i NSF og talentutvikler Jan Steven Johannessen 
for å tilrette legge for klubbens landslagsseilere, 
samt for seilere som er kandidater til å bli 
landslagsseilere.  
  
KNS Sport forvalter de midlene som styret i KNS 
årlig bevilger til toppidrett, og arbeider med 
eksterne sponsorer for å bedre finansieringen 
av foreningens toppidrettsutøvere. Prinsippene 
som KNS Sport legger til grunn for støtten, baserer 
seg på en grunnstøtte og på resultatrelaterte 
kriterier. KNS Sport har i 2017 tildelt totalt 
kr 650.000 i støtte til sine landslagsutøvere.  

Vår hovedambisjon i KNS’ strategi er at en eller 
flere av klubbens aktive utøvere skal representere 
Norge i hvert sommer-OL. Eliteseiling bygger på 
erfaring. Våre landslagsseilere er unge, og har 
fremdeles en del år å utvikle seg på. Deltagelsen 
i Rio-OL var det første store trinnet i en lengre 
prosess mot neste OL i Tokyo.
   

KNS hadde ved utgangen av 2017 ni utøvere på 
landslaget i seiling.  

I 49’er FX ble Ragna og Maia Agerup både junior-
verdensmestre i U23-VM i Kingston Canada, og 
junioreuropamestre i U23-EM i Kiel, Tyskland. 
Dessuten fikk de sølv i prøve-VM i Århus og 
i World Cup i Miami. 2017 har vært deres beste 
sesong siden de startet i 49er FX for fem 
år siden.  

I Laser Standard tok Hermann Thomasgaard 4. plass 
i Kieler Woche. For denne klassen blir VM i Århus 
i 2018 viktig, da nasjonene skal kvalifisere til OL.  
I Laser Radial ble Line Flem Høst nr. 7 i Trofeo 
Princesa Sofia-regattaen i Palma og nr. 8 i Hyères 
i World Cup. I prøve-VM i Århus endte hun på 7. plass. 
Line satser for fullt igjen i 2018 mot OL i Tokyo.  
Tiril Bue har valgt å gå over fra Laser Radial til 
Nacra 17, som er den nye foilende OL- klassen. 
Hun seiler sammen med Mathias Mollat. 
Det er mye nytt å lære, men også disse to satser 
for fullt mot OL.  

RS:X brett er KNS Sport sitt største lag og teller 
fire seilere. Maria Aadland Mollestad, som ble beste 
norske seiler i Rio med 12. plass, endte i prøve-VM 
i Århus på 7. plass. Sebastian Wang-Hansen tok 17. 
plass i EM i Marseille.  Arthur Ulrichsen og Sjur 
Funnemark er to nye seilere som er kommet inn 

49erFX: Maia og Ragna Agerup er i rute til Tokyo. Her er ferskt bilde fra Miami januar 2018. 
Foto: Richard Langdon, Sailing EnergyWorld Sailing.
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KURS OG TRENINGSTILBUDET I 2017:  ANTALL DELTAKERE  

Praktiske kurs: 

Familiekurs, et barn + en voksen i A-jolle 21 seilere

Waterman – NYHET  6 seilere

Optimist nybegynner og videregående dagtid 94 seilere

Optimist nybegynner kveldstid,   38 seilere

Brett nybegynner dagtid,   24 seilere

Brett nybegynner kveldstid,   13 seilere

Brett videregående kveldstid,   15 seilere

RS Feva nybegynner dagtid,   8 seilere

RS Feva nybegynner kveldstid,   6 seilere

RS Feva regatta seilere kveldstid,   7 seilere

Vannsport – NYHET –  kun en seiler

Sommermoro,   457 seilere 

SUP – NYHET,   kun 1 «super» i organisert trening. 

Brett kurs / trening for voksne. 

Poolbåtordning J 70 / J 80

6 ukers voksen opplæring i 3 ulike båttyper

6 ukers kurs nybegynnere og viderekomne nivå i kjølbåt

Turseilerkurs med Sven Ellefsen eller Jon Amtrup

Teoretiske kurs:     

Båtførerkurs        22  Teori sal A HA1 

ICC teori og praktisk eksamen m/Jon Amtrup    6  

D5L - Fritidsskipperkurs        14  Teori sal A HA1 

D5LA - World Wide / Navigasjon II / Havseilas     8  Teori sal A HA1 

VHF Short Range Certificate       23  Teori sal A HA1

FLERE TILBUD: Seilskolen tilbyr kurs for både nybegynnere og videregående. TRYGT: Kursansvarlig Lene Johansen sørger for trygghet og læring.

KNS SEILSKOLE

KNS Seilskole har et stort trening- og kurstilbud 
for barn, ungdom og voksne, både teori og praksis. 

Seilskolen har arrangert trening og kurs for barn/
ungdom og voksne i 18 år. Seilskolen har hele tiden 
hatt som mål å oppdatere og utvikle sine kurstilbud 
for å sikre god kvalitet og ha mange kursdeltakere. 
Trenings – og kurstilbud evalueres etter hvert år og 
tilpasses deltakernes ønsker og behov. I løpet av 
2017 har KNS seilskole hatt 809 barn og voksne på 
kurs.  I 2016 var det 770 og i 2015 var det 793. 

I tillegg til de faste planlagte aktivitetene har Seil-
skolen hatt 80 deltakere på seilarrangement over en 
dag som for eksempel introduksjonskurs i seiling for 
idrettslinjen på Høyskolen i Oslo, Statoil, Cap Gemeni, 
Finansco Rådgivning.  Oslo kommune betalte for 30 
plasser slik at Seilskolen kunne arrangere 3 dager 
sommermoro for barn / ungdom med særlige behov 
og eller manglende økonomisk betalingsevne.  

Familiekurs 
Seilkurs for hele familien, gir en unik mulighet for at 
barn og voksne gjennom lek og læring mestrer båt og 
seil. Kursene inneholder teori og praksis flettet sam-
men i opplæringen på vannet. Undervisningen blir 
gitt på barnas premisser. På familiekursene benyttet 
vi A-jolle og Hunter 146. I A-jollen er det plass til et 
barn og en voksen slik at barnet kan styre mens den 

voksne har kontroll på skjøtet. Hunter 146 er meget 
stabil med flytekule i toppen. Båten er 442 cm lang 
og 198 cm bred med et seilareal 10 kvm. Hunter 146 
har storseil, fokk med rulleforstag og senkekjøl. 

Familiekurset gikk over 6 uker både vår og høst med 
seiling en kveld i uken. Nybegynnerne hadde fokus 
på grunnleggende seilopplæring slik at alle fikk en 
innføring i arbeidsoppgavene ombord i båten. På 
kurset lærte alle å sitte riktig i båten, styre og skjøte 
seilene. Seilerne som har hatt en trygg start med 
en forelder om bord i båten er klare for å fortsette 
seilkarrieren i optimist

Waterman - Stand Up Paddle – SUP – 7-13 år 
Waterman er betegnelsen på en som seiler, surfer 
og padler. 
Det er et lavterskeltilbud som alle mestrer med 
læring og trening gjennom lek på vannet og  
en ny spennende og morsom aktivitet i KNS med 
helt nytt utstyr, oppblåsbare ståpadlebrett og lette 
oppblåsbare seil.  
 
Målsetting med treningen: 
• Å bli trygg på sjøen 
• Lek på vannet med brett, åre og seil 
• Balanse og brettfølelse 

OPTIMISTER: Optimistseiling utgjør en stor del av kurstilbudet i KNS.
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Sommermoro 
KNS arrangerer Sommermoro 4 uker i løpet av 
sommeren, uke 26, 27, 32 og 33. Dette er et  
attraktivt tilbud og ukene fylles opp allerede tidlig 
på våren. I Sommermoro ukene var det stor aktiv-
itet, fart og moro på seilsportsenteret med 457 
barn og 20 instruktører i full aktivitet. KNS er utrolig 
heldige som har så mange dyktige instruktører som 
stiller opp på Sommermoro år etter år. Det er en fin 
blanding av gamle og nye instruktører som sammen 
har gode rutiner for gjennomføring av aktiviteter, 
logistikk og annet arbeid som medfølger disse ukene.  
Det er også mange barn som kommer tilbake år etter 
år, og da er det gøy å treffe igjen gamle kjente, både 
barn og instruktører.  

Sikkerhet på sommermoro. 
Svært mange barn er med på sommermoro, og det er 
mange barn som driver med vannaktivitet samtidig. 
Det vil si at vi har stor fokus på sikkerhet. Dagene er 
meget godt planlagt og organisert. Det er en 
instruktør pr 6. barn i tillegg til to ekstra instruktører, 
en i sikringsbåt og en på land til å «ta ut flis», lage 
mat, trøste eller bare leke litt. Mange av instruk-
tørene jobber alle ukene, hvilket er en stor fordel. 

Vannsportklubben 12-16 år – Nyhet 2017 
– Dessverre kun 1 påmeldt. 
KNS seilskole planla en ny treningsgruppe vi kaller 
vannsportklubben. Gruppen skulle trene en gang 
i uken, 6 torsdager kl. 18.00-20.00 med diverse 
vannaktiviteter som:
SUP
Surfing 
Seiling m A jolle 
Seiling m Optimist 
Seiling m Hunter 146 
Sesongen skulle avsluttes med en ønskekveld. 
Dessverre var det kun 1 påmeldt så han flyttet over 
til optimisttreningsgruppen.  
 
Seilskolen ønsker å ha et bredt tilbud så det vil bli 
satt opp en ny vannsporttreningsgruppe i 2018. 
 
Tomannsjolle - Ungdomsrekrutter 12-19 år 
RS Feva seiling – for de som ønsker å seile 
sammen i tomannsbåt. Fevagruppen i KNS har tilbud 

til de som ønsker å lære å seile, nybegynnertrening 
Videregående trening og regattatrening. I 2017 var 
det trening dagtid, torsdag kl. 15.30-17.30, kveldstid 
kl. 18.00-20.00 mandag og onsdag for nybegynner-
gruppen og kveldstid kl. 18.00-20.00 tirsdag og 
torsdag for regattatrening. Seilerne som trente 
dagtid benyttet seg av KNS sin henteordning med 
taxi fra Osloskolene slik at de ble hentet med taxi på 
skolen og kjørt til seilsportsenteret. Etter treningen 
ble seilerne hentet av foreldrene. Julian Moe var 
trener for seilerne som trente i aktivitetsskoletiden 
og for regattaseilerne som trente torsdager. Anna 
Mathea Skar var trener for nybegynnerne som 
trente mandager og onsdager. 

Begynnelsen av sesongen ble brukt til å bli kjent med 
båtene og utstyret/seilene. Flesteparten kom over 
fra optimist, men endel startet seilesesongen uten 
forkunnskaper. Vi startet seilsesongen med perfekte 
vindforhold for nybegynnerne i RS Feva. Mot slutten 
hadde vi mer ustabile forhold, noen dager med veldig 
lite vind og andre dager med veldig mye vind. 
Dette førte til at seilerne fikk gode erfaringer og 
de ble mer allsidige. Seilerne hadde god progresjon 
gjennom sesongen og de siste treningene ble brukt 
til spesialisering av båthåndtering og fintrim. Vi 
organiserte flere regattaer og tekniske konkurrans-
er hvor seilerne fikk muligheten i å konkurrere mot 
hverandre. Alt i alt hadde vi det gøy og seilerne er klar 
for å jobbe mot mer konkurranse dreven seiling 
i neste sesong. 

RS Feva regattaseilere 
RS Feva regattagruppen har gjennom sesongen 
2017 bestått av 2-4 båter. Noen båter har seilt 
hele sesongen, mens andre har begynt midt i eller 
sluttet etterhvert. Det har vært relativt stor forsk-
jell på seilernes ferdighets- og engasjementnivå. Vi 
har hatt mange fine treninger med god seiling, men 
også seiløkter som har bydd på utfordringer i det å 
tilrettelegge et godt opplegg for at alle seilere skal få 
et godt utbytte av seilingen. Vi har hatt mye fokus på 
teknikk og baneseiling siden tirsdagsregattaen har 
vært en av våre to ukentlige treninger.  

de trente dag eller kveld. Dette sikret god struktur, 
planlegging, kvalitet og måloppnåelse. 
 
Optimist videregående trening dag og kveld  
Videregående seiling barn 7-12 år, med trening 
dagtid kl. 15.00-17.00 eller kveldstid 18.00-20.00 
mandag og onsdag. Treningsgruppen er for seilere 
som har fullført bronseror og som skal starte på 
sølvror og sitt andre år i optimisten. Det er ikke krav 
til egen båt. Alle seilerne kan benytte KNS uteleiebåt. 
Seilerne fortsatte med hardplast optimister, men 
gikk over til ett stort optimistseil. 
 Julian Moe og Marte Christophersen var trenere. 
De tok trenerrollen på alvor og la ned mye arbeid i 
gruppen slik at alle skulle klare kravene til sølvroret. 
Det er spesielt på høsttreningen at det var vanskelig 
å gjennomføre planlagte treningsøkter fordi det var 
varierende oppmøte uten at det ble gitt beskjed om 
frafall.  Sesongen ble avsluttet med premieutdeling 
av sølvror, foreldre møte, evaluering og planlegging-
smøte for 2018 sesongen. 
 
Brett dag og kveldstrening 
På nybegynnertreningen gjennomgår surferne krav 
til bronsefinnen. 
 Det er ingen krav til eget utstyr. KNS har utleiebrett 
med rigg og seil tilpasset nybegynnere. I 2017 var det 
nybegynnertrening dagtid, tirsdag kl. 15.30-17.30, 
kveldstid kl. 18.00-20.00 mandag eller onsdag, 
eller nybegynner express med to treninger i uken 
tirsdager og torsdager. Seilerne som trente dagtid 
benyttet seg av KNS sin henteordning med taxi fra 
Osloskolene slik at de ble hentet med taxi på skolen 
og kjørt til seilsportsenteret. Etter treningen ble 
seilerne hentet av foreldrene. I 2017 har KNS hatt 
fantastiske brettseilere som trenere som virkelig 
har inspirert og bidratt til et utrolig positivt miljø i 
trenerteamet. Det har vært veldig morsomt å ha så 
flotte og flinke brettrenere. På vårsemesteret var 
Håkon og Marie Nustad hovedansvarlige for nesten 
alle treningsgrupper. Knut Løken, som har vært fast 
trener i mange år, var trener for brett vk tirsdagstre-
ninger. Trenerne gjennom høstsemesteret var Henrik 
Wetlesen Borge, Mads og Marius Haram Halvorsen, 
Isak Hessen og Mads Mellebye. Samuel Bjørgan og 
Fredrik Føyen kom tilbake etter et års fravær og det 
satt seilere, foreldre, trenere og administrasjonen 
stor pris på. Lars Due-Tønnessen er en stor res-
surs. Han har i hovedsak hatt ansvaret for voksne 
brettseilere, men er en ekstra ressurs for brettrener-
teamet og for administrasjonen. 
Trenere for brett og oppmenn har bidratt til gode 
treninger og et veldig godt og inkluderende miljø. 
Seilerne avsluttet sesongen med premieutdeling der 
alle fikk velfortjent bronse, sølv og gullfinne. 
Det ble gjennomført foreldremøter med evaluering, 
planlegging av 2018 og valg av nye oppmenn for ny 
sesong. 
 

Christoffer Nilsen, KNS brettseiler, var trener for 
gruppen. Christoffer gjorde en superjobb som trener 
med morsomme og lærerike treningsøkter. Christof-
fer er veldig flink til å forklare slik at alle seilerne som 
startet med suping og fikk testet og mestret vind-
surfing. Waterman var et helt nytt trening- kurstil-
bud og selv om det var lav deltakelse vil KNS Seilskole 
fortsette med Waterman tilbudet. 

Seilkurs som aktivitetsskoletilbud 
– Trening på dagtid fra kl. 15.00-kl. 17.30 
For barn 7-12 år, nybegynner og videregående nivå, 
har KNS tilbud om seilkurs i aktivitetsskoletiden 
fra kl. 15.00-17.00.  
Kursene blir arrangert som nybegynner og 
videregående optimist trening med krav til bronse – 
og sølvror, nybegynner brett trening og tomannsjolle 
trening i RS Feva.  Kursene går over seks uker med 
seiling en dag i uken, valgfri dag, mandag til torsdag. 
Skoler og foreldre viste stor interesse. Tilbudet løser 
«tidsklemmen» for mange familier og tar bort mye 
hverdagsstress. 

Optimist nybegynnertrening dag og kveld. 
Nybegynner seiling for barn 7-12 år, med trening 
dagtid kl. 15.00-17.00 eller kveldstid kl. 17.30-19.30. 
Det er ingen krav til eget utstyr. KNS har utleiebåter 
med egne seil tilpasset nybegynnere.  Båtene er 
solide og stødige i hardplast. De er selvlensende 
med egen nybegynnerrigg slik at bom med seil går 
over hodene på barna. Alle treningsgruppene startet 
sesongen med en egen oppstartshelg i begynnelsen 
av mai. Barn med foreldre fikk omvisning på seilsen-
teret, ble kjent med gruppen, senteret, utstyr og 
trenere før vi dro til Nortvedt svømmehall og gjen-
nomførte bassengtrening med båter og seilere. I 
bassenget lærte alle de nye seilerne hvordan man 
kullseiler, retter opp båten og at man faktisk kan 
oppholde seg under båten. Gjennom vår- og høst-
sesongen har trenerstaben har vært stabil. Seilerne 
har hatt faste trenere å forholde seg til. I løpet av 
sesongen klarte alle seilerne kravet til bronseror og 
feiret dette med avslutning på KNS Seilsportsenter 
i november. Mads Hagen var trener og hadde hoved-
ansvaret for alle nybegynnere, uavhengig av om 

SUP: Stand Up-Padling er et nytt og populært innslag på Ulabrand.

VARIERT TILBUD: KNS tilbyt kurs i flere typer joller.

OPTIMIST: Glade optimistseilere.



KNS ARRANGERER TEORETISKE KURS OG 
HAR FLERE SERTIFISERINGER

Båtførerprøven 
KNS arrangerer kontinuerlig båtførerkurs gjennom 
året, med Karl Kjørstad som foreleser. Kursene ar-
rangeres som intensiv kurs lagt til helg. Kursene ink-
luderer en times eksamen. Deltakerne har gitt meget 
gode tilbakemeldinger på kurset og på foreleserne. 
Vi hadde forventet stor etterspørsel og fulle kurs, 
men deltakerantallet har gått drastisk ned.  
 
Deltakerantall 
Båtførerkurs 2013  97 
Båtførerkurs 2014  56 
Båtførerkurs 2015  16 
Båtførerkurs 2016  18 
Båtførerkurs 2017  22 

ICC sertifisering. 
ICC sertifikatet er et internasjonalt sertifikat for 
førere av fritidsbåter under 15 meter. 
Kurs og sertifisering arrangeres av KNS i samarbeid 
med Jon Amtrup. Jon er en hyggelig og svært erfaren 
tur og regatta seiler som deler sin kunnskap og 
erfaring. Han har seilt ARC to ganger, Shetland Race 
syv ganger, 1000 Mile Doublehanded, store deler av 
norskekysten hver vinter og vår de siste fem årene, 
samt en rekke ganger i Skagerak TwoStar og Watski 
OneStar. Amtrup har jobbet som journalist i SEIL-
magasinet I en årrekke, og forfattet bøkene: 
Havneguiden 4 Bergen-Kirkenes, Sail to Svalbard og 
Kong Harald V – seileren som ble en av gutta. 
Jon Amtrup driver selskapet Explore North. Turseiler-
kurs og ICC sertifisering arrangeres i en Ovni 435. 
Ovni er en velkjent aluminiums båt som er svært solid 
og ofte brukt til turer til ekstreme strøk. Kjølen kan 
heises opp hvilket gjør det mulig å trekke båten opp 
på land ved nødvendighet. Båten som brukes på 
kurset har blitt seilt rundt Svalbard av kursholder 
Jon Amtrup. 
 
Short Range Certificate (VHF) kurs 
SRC/VHF er et tidsriktig internasjonalt radiooper-
atørsertifikat for betjening av moderne maritimt 
radioutstyr. Bl. a. vil mange båtutleiere i utlandet 
etterhvert kreve SRC/VHF av turister som leier frit-
idsbåter med radioutstyr om bord. Nasjonalt vil ek-
sisterende VHF-sertifikater kunne benyttes i mange 
år fremover.  Det er et internasjonalt krav at maritimt 
VHF radioutstyr skal betjenes av personer som inne-
har et sertifikat som viser at vedkommende har de 
nødvendige kunnskaper til å delta i denne tjenesten. 
I Norge blir slike sertifikat utstedt av Radioinspeks-
jonen i Telenor Maritim Radio. Eksamen avlegges på 
nett og det er valgfritt om man vil avlegge eksamen 
i kurslokalet eller som en hjemmeeksamen. 
Bjørn Sørensen er en aktiv turseiler og medlem av 
turseilerkomiteen i foreningen.  Han er foreleser og 
faglig ansvarlig for Short Range Certificate (VHF) 

kurs. Bjørn ledet deltakerne trygt gjennom kurset og 
prøven som ble arrangert av Telenor. VHF sertifikat 
er påkrevd for å kunne benytte seg av VHF radio. KNS 
setter stor pris på Bjørn Sørensen sitt engasjement 
både i turseilergruppen og som kursholder. 

D5L – Fritidsbåtskipperkurs 
Fritidsbåtskipperkurs arrangeres i samarbeid med 
Oslo Kystskipperskole og Roar Breivik er ansvarlig 
for gjennomføring, faglig innhold og materiell. Det 
er et omfattende kurs med oppstart medio oktober 
og avslutning juni/juli. Deltakerne skal gjennom 6 
eksamener; navigasjon, skips- og stabilitetslære, 
sjøveisregler, motorteknologi, sikkerhetsopplæring, 
navigasjons midler. 

D5LA - Navigasjon II / Havseilas (Astronavigasjon) 
Fritidsbåtskippersertifikatet gir deg rett til å føre 
fritidsbåt med bruttotonnasje inntil 50. Med navi-
gasjon II / havseilas(astronavigasjon)-kurs gjelder 
sertifikatet i uinnskrenket fartsområde.

Helgekurs i brettseiling for voksne 
KNS arrangerte helgekurs i mai, juni, august og 
september. Det var totalt 30 surfere som deltok på 
de fire kursene. Surferne lærte å seile brett, kryss, 
slør og lens. Alle ble trygge på brettet og mestret seil, 
brett og vind. 
I løpet av kurset lærte alle å bære ut utstyr, rigge 
brett/seil og tilpasse utstyret slik at det var rigget 
riktig. KNS stilte med brett og seil men deltakerne 
måtte ha egne våtdrakter og våtsko. 

Turseilerkurs 
KNS arrangerer turseilerkurs for nybegynnere og for 
de som allerede har erfaring men som ønsker å bli 
sikrere på båthåndtering, de ulike arbeidsoppgavene 
ombord i båten og fintrim av seilene. Store deler av 
pensum til båtførerprøven blir gjennomført i praksis 
om bord. I 2017 ble turseilerkursene gjennomført 
i samarbeid med Sven Ellefsen og med Jon Amtrup. 
Sven holdt kveldskurs ombord i egen båt, en 
Comfortina på 32 fot, som egner seg meget godt 
til opplæring. Han valgte å holde kurs for de som 
hadde båterfaring. Sven er en hyggelig seiler og 
trener med erfaring fra entyperegattaer og flere år 
med tur og ferieseiling. 

Sven har jobbet i KNS med ansvar for havnen. Han 
er aktiv i KNS turseilergruppe og som frivillig i regatta  -
komiteen. Jon Amtrup er en erfaren tur- og regatta-
seiler. Han har seilt ARC to ganger, Shetland Race 
syv ganger, 1000 Mile Doublehanded, store deler 
av norskekysten hver vinter og vår de siste fem 
årene, samt en rekke ganger i Skagerak TwoStar 
og Watski OneStar. 

Amtrup har jobbet som journalist i SEILmagasinet 
i en årrekke, og forfattet bøkene Havneguiden 4 
Bergen-Kirkenes, Sail to Svalbard og Kong Harald 
V–seileren som ble en av gutta. Han driver selskapet 
Explore North. I 2017 gjennomførte Jon 2 kurs, et 
med 3 og et med 4 deltakere. I etterkant av turseiler-
kursene kan deltakerne gjennomføre en praktisk 
eksamen som, hvis bestått, gir dem The International 
Certificate of Competence (ICC). Sertifikatet er 
nyttig dokumentasjon hvis du for eksempel skal leie 
båt i Norge eller utlandet. Erfarne seilere kan også 
vurdere å ta sertifiseringen uten det videregående 
kurset. KNS får meget gode tilbakemeldinger på 
turseilerkursene, som fort ble fulltegnet. Nye turseil-
erkurs med Sven og Jon er satt opp for 2018. 

Alle teamene har deltatt i tirsdagsregattaene. Vi 
har som regel hatt 2-3 båter på banen samtidig, og 
seilerne som har deltatt har fått tett oppfølging før, 
under og etter racene.  Vi håper på å få flere båter 
til å delta i både gruppen og regattaene. Dette er 
viktig for utbyttet de får av hver økt med seiling som 
trening mot regattaer med større felt. Det er viktig 
med rekruttering av tomannsjolleseilere. Mange 
videreutvikler seg bedre som seilere gjennom å seile 
to og to når de er sammen om å seile båten. De kan 
utveksle seilerfaring og danne gode bekjentskaper.  
 
Praktiske seilkurs for voksne 2017
Brett kurs helg og kveldstrening, 30 surfere. 
SUP, kun en «super». 
Båtpoolordningen J 70 og J 80. 
6 ukers nybegynnerkurs for voksne i 3 ulike båttyper, 
18 seilere. 
6 ukers kurs i J 80, 17 seilere. 
Turseilerkurs med Sven Ellefsen, en aktiv tur og re-
gattaseiler i KNS, 5 seilere (kun ett kurs). 
Turseilerkurs med Jon Amtrup som er en aktiv seiler, 
Explorer og forfatter. 13 seilere. 

Nybegynnerkurs for ungdom, voksne  
I 2017 har vi hatt to ulike nybegynnerkurs over 6 uker 
for ungdom og voksne. På et av nybegynnerkursene 
benyttet KNS tre ulike båttyper med to kvelder pr 
båttype. De ulike opplæringsbåtene var A-jolle som 
er en enmannsjolle, Hunter 146 som er en større jolle 
som seiles av 2-3 voksne og J 80 som er en kjølbåt 
som seiles av 4 deltakere og en instruktør. På det 
andre nybegynnerkurset benyttet deltakerne en og 
samme båttype, J 80. Gjennom hele kurset var det 
fokus på de ulike arbeidsoppgavene om bord, styre 
rett kurs, seiltrim og god balanse i båten. KNS har 
fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne både på 
båttyper, kursinnhold og formidlingsevnen til in-
struktørene. KNS oppsummering for voksenkursene 
i 2017 er gode instruktører, fornøyde deltakere og 
kurs som innfridde mer enn forventningene.  

Stand Up Paddle – SUP – Voksne 
Ståpadling er blitt den vanligste måten å begynne 
karrieren på brett på vann. 
Red Paddle Co er verdens største varemerke i SUP. 
SUP et treningstilbud som fysisk matcher trening-
sopplegget til de aktive når lufta står stille. Trening 
av balanse og kjernemuskler. På sikt håper vi på å 
utvikle tandem og firemannslag som kan skape gode 
konkurranser foreningene imellom på regattaer som 
ellers blir ventetid i stilla.
 
I 2017 var det morgentrening kl. 06.30- 07.30 tirs-
dag, onsdag og torsdag.  Kveldstrening (egentrening) 
tirsdag kl. 18.00-20.00. Dessverre har det vært få 
som har benyttet seg av det organiserte trening-
stilbudet, men brettene har vært i daglig bruk så 
for 2018 dropper vi organisert treningstilbud men 
opprettholder en leieordning av utstyret. 

VOKSENKURS: KNS tilbyr også kurs i navigasjon og praktisk seiling.

Mathias Berthet og Alexander Franks-Penty tok sølv i ISFa junior -VM i 29er i 2017.

NM i Brett på Hvasser 2017.
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TUR- OG HAVKOMITEEN

Tur- og havkomiteen har bestått av: 
Håkon Ingvaldsen (leder), Jan Fredrik Mack, 
Hilde Christensen, Christian Langlo, Jan Alexander 
Bjurgren og Dagfinn Tvedt. Under perioden har 
Jan Aleksander Bjurgren tatt plass i komiteen.

Gruppens komite har hovedansvaret for alle ulike 
aktiviteter og arrangementer som gjennomføres av
foreningens Tur- og havseilergruppe.
Komiteen har månedlige møter og har valgt å organ-
isere arbeidet slik at hvert medlem tildeles ansvaret
for ett eller flere spesialområder. Medlemmene får 
arbeide med det de selv har valgt, ansvaret er fordelt 
og man ser resultater av egne avgjørelser. 
Rekruttering av nye komitemedlemmer forenkles.
Gruppens hovedsatsningsområder er turseilermøter 
høst, vinter og vår, turseilingsaktiviteter i seilers-
esongen, familieseilaser, opplæring og veiledning for 
hav- og langturseilere og internasjonal virksomhet.

Aktiviteter i 2017
Turseilermøter – mandagsmøtene 
Gjennomføring av foreningens klubbkvelder første 
mandag hver måned.
Januar, februar, mars april, mai, september, oktober, 
november og desember.
• Deltagelse på Sjøen for Alle 2017 på Norges   
 Varemesse.
• Weekend cupen familieseiling.
• Langtur-camp i april 
• TS-cup – onsdagsseilasene

• World Sailing Sikkerhetskurs (ISAF)
• Arrangement av pinsesamling, sommercruise og  
 høsttreff
• Seiling i nordområdene, foredrag med Jimmy   
 Cornell. 
•  Omorganisering av TS-cupen - onsdagsseilasen. 
•  Etablering av og utvikle samarbeid knyttet til   
 offentlige og private organisasjoner av interesse
 for våre aktiviteter.
•  Samarbeid med World Cruising Club om vi  
 dereføring av en årlig langturcamp.
•  Vedlikehold og utvikling av foreningens internas 
 jonalekontaktnett med spesiell relevans for 
 Tur- og havseilergruppen.
•  Utarbeiding av oversikt over gruppens ulike 
 aktive medlemmer, samt jevnlig undersøke 
 medlemmenes tilfredshet med eksisterende og  
 nye tilbud.
•  I forbindelse med våre mange arrangementer   
 aktiveres en relativt stor gruppe seilere. 

Mandagskveldene
Programmene for mandagsmøtene har dekket et vidt 
spekter av temaer. Oppmøtene var meget bra med 
mange besøkende på hvert møte. Seilerforedrag fra 
jordomseilinger er svært populært. På høstmøtene 
var det hele to foredrag der jordomseilere delte sine 
erfaringer. Interessen for seiling i nordområdene er 
også populært fra Østersjøen og de baltiske landene 
og på Svalbard. Interessen for Norskekysten synes 

SOMMERCRUISE 2017: Harald Christensen og Solan.

også å være økende. Legenden Jimmy Cornells fore-
drag i november som både inneholdt seiling fra Norge 
til Karibia og seiling i Nordvestpassasjen, var også 
svært lærerikt for dem som ønsker å seile langt. 
Familieseiling med barn var tema i januarmøtet, 
mens katamaranseiling var tema i mai. Tekniske 
temaer og månedens havn er faste innslag på 
møtene og gir mange medlemmer gode råd og 
tips for nye seilerruter. 

På mandagsmøtene møter medlemmene gode seiler-
venner og treffer nye. Vaffelsalget går godt og skaper 
en hyggelig sosial stemning. Julebordet i desember 
er populært topper disse sosiale sammenkomstene 
på en fin og verdig møte.
  
Januar:  Heidi Våge: Seiling med barn i båt. Jan 
Fredrik Mack: Informasjon om BCSN og langtur-
seilernytt. 
Februar:  Knut Steen. Seiling på Svalbard. Håkon 
Ingvaldsen: Nytt fra Düsseldorf, Christian Langlo: 
Introduksjon av Weekendcup 2017, Hilde Christensen: 
informasjon om sommercruiset 2017.
Mars: Kalevi Westersund: Seiling i Baltikum. Info om 
Sjøen for Alle. Info om bruktbåt og hybrid motordrift.
April: Magne Klann: Ti havner du absolutt ikke bør 
seile forbi. Info om Langturcamp. Info om kjøp og 
salg av bruktbåt. Info om World Sailing sikkerhets-
kurs (ISAF). Info om TS-cup 2017. Info om Ferder-
seilasen  2017.
Mai: Stein Varjord: Katamaran som turbåt. Info 
om Ferderseilasen 2017. Info om nye Seilas.
September: Jan Aleksander Bjurgren og Kirsten 
Ringdal: Med Overseas Express jorda rundt. Info om 
Weekendcup og TS-cup. Info om høsttreffet. Måned-
ens Havn: Myken i Nordland..
Oktober:  David Llewelyn: Sommerseiling til 
St. Petersburg. Månedens havn: Jan Aleksander 
Bjurgren: Sælør ved Lindesnes i Vest Agder. 
Info om foredrag med Jimmy Cornell. 
November: 02.11.17: Foredrag med Jimmy Cornell.
Mandagsmøte 06.11.17: Lars Fredrik Moe-Helgesen 
og Gina Lillemork Nilsen: På tur med Tamara jorden 
rundt. Foredrag 2: Lars Magnus Christensen: 
Med Kongeskipet til NM i 8 meter i Canada.
Desember: Julebord på Dronningen.

Langturcamp i samarbeid med World Cruising
Samlingen ble i år avholdt 22.-24.april og er blitt en 
årlig begivenhet som passer godt inn med KNS
satsing på tur- og havseilas. World Cruising arrang-
erer en rekke «Rallies» hvorav Atlantic Rally for
Cruisers, ARC er det mest kjente. Mange KNS-båter 
har allerede deltatt, og 3-4 båter er med i skrivende
stund. Langturcampen retter seg spesielt mot alle 
båter som planlegger en langtur med vekt på gode
råd og de krav som stilles til båter og mannskap som 
deltar i ARC. Typiske tema er: Hvordan klargjøre båt, 
rigg og seil? Hva kan man forvente av vær? Hvordan 

kan man kommunisere med andre båter og med om-
verden? KNS-båten «Endorphine II» fikk sin tekniske 
ARC- gjennomgang på stedet så alle kunne følge 
med. Det var også praktisk gjennomgang av hvordan 
en redningsflåte sjøsettes og benyttes. Under sem-
inaret var det utstrakt mulighet for å stille spørsmål 
til et panel av erfarne langturseilere.  Se vedlegg 
«Langturseiling i KNS – Strategi og plan 2017»

Hjem etter to års seilas jorden rundt
Jan Aleksander Bjurgren og Kirsten Ringdal kunne 
endelig legge til kai ved Dronningen i juni i år etter to 
års seilas jorden rundt i Overseas Express. Overseas 
Express startet sin seilas samtidig med Vitesse og 
Håkon Ingvaldsen 

Internasjonalt
Jan Fr. Mack deltar på Baltic Sailors Cruising Network 
(BSCN) møte i Stockholm. 11.-13.10.16. Hensikten 
å sikre kontakter for KNS-seilere som er interessert 
i å seile i hele det baltiske området, inklusive St. 
Petersburg. Det utgis også en oversikt over spesielle 
forhold man må ta hensyn til i de enkelte landene.

TS-cupen 2017
Den tradisjonelle turseilercupen ble omorganisert. 
KNS stilte med startbåt og det ble arrangert hver 
onsdag fra 10.05 til 14.06. I alt var det bare 8 seilere 
som registrerte seg som deltakere via manage2sail.
com. Mange fant det vanskelig med disse forandrin-
gene og lot være å seile på onsdagene. 
Pga misforståelser ble det ikke arrangert TS-cup 
i august og september. Tur- og hav komiteen vil endre 
regatta-organiseringen slik at den blir mer lik den 
gamle ordningen med seiling på faste merker.
Jon Vendelbo med sin X 37 «Metaxa» vant TS-cupen 
sammenlagt med Frode Aure og Magne Fagerhol på 
2. og 3 plass.

Gåsegang i Blindleia
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Mål
Være den viktigste klubben og et sterkt 
samlings punkt for langturseiling i Norge.

Strategi
• Profilere opplevelser knyttet til langturseiling.
• Formidle kunnskap om båter, utstyr og 
 personlig kompetanse som er relevant for 
 tur-/langturseiling.
• Samarbeide med toneangivende miljøer for å  
 fremme langturseiling, eksempelvis ISAF og  
 World Cruising. 

Virkemidler
1.  Ha interessante foredrag i KNS lokaler (klubb- 
 kvelder) med tema som eksempelvis:
 • Opplevelser – de som har vært på tur
 • Tekniske tema
 • Interessante mål for langtur

2.  Seminarer og samlinger for langturseilere,  
 særlig ARC Langturcamp i samarbeid med  
 World Cruising. Eventuelt trekke på Jimmy  
 Cornell eller andre. Sosiale sammenkomster  
 for de som har vært på langtur.

3.  Kjøre relevante kurs i egne lokaler eller 
 i samarbeid med andre
 • Kystskipper (allerede etablert i KNS regi)
 • Radiokurs (VHF, radiotelefoni allerede eta 
   blert i KNS regi)
 • ISAF sikkerhetskurs, ses i sammenheng  
  med Langturcamp
 • Meteorologi til havs (etablert, første 
  i Januar 2017)
 • Tekniske tema som dekket i Norges Seil 
  forbund/ Seilas tekniske artikler/portaler

4.  Lengre sikt: Vurdere ”rallies” i samarbeid med  
 andre (KNS/World Cruising Norge/Svalbard?)

5. Rekruttering til KNS
• Alle kurs bør ha rabattert pris for medlemmer
• Andre arrangementer så langt det lar seg gjøre
• Rallies implisitt medlemskap
• ”Salg” ved alle arrangementer

03.10. 2017
Jan Fr. Mack

Pinsesamling 2. – 5. juni
Pinsetreffet startet fredag med første stopp i 
Sandspollen. Været var kjølig. Dagen etter ble kursen 
satt til Åsgårdstrand. Seilforeningen i Åsgårdstrand 
stilte sine lokaler til rådighet. Her kunne turgruppen 
stelle i stand en festmiddag med medbrakt mat fra 
alle båtene. Søndagen vendte turfølge nordover mot 
Sætre. Båtforening på Sætre sørget for plass ved 
bryggen og åpnet dørene for nok et godt måltid for 
KNS-seilerne. Treffet ble avsluttet mandag 5. juni 
med hjemreise.

Sommercruise 9. – 16. juli
Sommercruiset kunne by på en typisk norsk sommer 
med ganske varierende vær. Regn, sol med til dels 
mye vind, og noe kjølig temperatur enkelte dager. 
Hva betyr det for dem som søker de hyggelig sosiale 
stundene underveis, for anker i en naturperle av en 
uthavn eller ved kai i en av de mange småstedene 
langs sørlandskysten. Slik sett føyde dette cruiset 
seg til en lang rekke vellykkede sommercruise.

Fra Vallø til Ny Hellesund
Etter det store Vikingtreffet i Århus i Danmark i 
fjor, gikk sommercruise langs telemark- og sør-
landskysten i år. Åtte til seks båter hadde satt av uka 
9. til 16. juli til samværsseiling. Det hele startet i Vallø 
rett utenfor Tønsberg. 

Søndag 9.juli. Båter med KNS turvimpel under 
salingen, la til kai i gjestehavna for komme sammen 
til det første av mange hyggelige sammenkomster. 
Turkaptein Hilde Christensen fra tur- og havkomiteen 
ønsket alle velkommen til fellesmiddagen som ble 
inntatt på spisestedet med det talende navnet Red-
ningen, med god mat og rask service.

Mandag 10. juli var været helgrått med duskregn 
med kurs sørover mot Veierland i Tønsbergfjorden 
til Gleabukta i nordenden av Langøya. Tredje dagen 
av sommercruiset var det motsatt med sol og passe 
vind. I god bør forbi Tvisteinen fyr med Nevlunghavn 
innenfor, seilte følget mot Langøykilen rett sør for 
Valle. Neste havn var opprinnelig tenkt Lyngør, men 
Innenfor Lyngør finnes det flere gode alternativer, 

og en av dem er Dybvåg. Her var det god plass, men 
sjøbunnen gav noe dårlig ankerfeste. Båtene lå to 
og to for anker. Sommercruisene har alltid vært løst 
organisert. Båter slutter seg til og båter faller fra 
underveis. I seilasen fra Dybvåg seilte båtene spredt 
og de fleste endte opp i Grimstad.
Flåten motret videre i gåsegang i motvind gjennom 
den siste delen av Blindleia og videre over Kvåse-
fjorden. I kaldværet og den økende motvinden søkte 
man en god havn, men ved Stokken som ligger godt 
skjermet fra vinder fra sørøst, var det ikke plass til 
alle. Etter å ha prøvd å finne en lun havn i området 
omkring, endte seilasen sør for Kristiansand, ved 
Andøya. Her var det plass ved museumsbrygga på 
Breiddalsholmen, og med tre og tre båter utenpå 
hverandre lå alle trygt. Målet for sommercruiset 2017 
var Olavsundet med avslutnings middag på 
Bølgen og Moi. Søndag morgen blåste det fortsatt 
ganske friskt med varsel om kuling på ettermiddagen. 
Å seile inn i Olavsundet i slikt vær er ikke tilrådelig. 
Cruiseleder Hilde avbestilte bordet på Bølgen & Moi, 
og bestilte i stedet bord på Sjøboden i Kristiansand. 
Havna i Sørlandets hovedstad er heller ikke småbåt-
vennlig i kuling. Å komme inn her og legge til kai føles 
ikke trygg når vinden står rett inn fra Skagerak. På 
ytre brygge var det god plass, men prøvelsene var 
å fortøye i kulingkastene i pålandsvinden. Det er en 
av fordelene ved å seile sammen på sommercruise 
i KNS-gruppen der mange av deltakerne har lang 
seilererfaring, som sammen sørget for at alle båtene 
ble trygt fortøyd i havna. Årets vellykkede cruise ble 
avsluttet med en bedre middag på Sjøboden.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høsttreffet 22. – 24. september
Høsttreffet var som vanlig mange som fikk med seg. 
12 båter var påmeldt til tross for at treffet ble lagt til 
siste helg i september. Været var mildt overskyet med 
lett nordlig bris. Den tradisjonelle middagen var denne 
gang holdt i den koselige og intime restauranten 
Spiseriet i Sætre. Alle 30 deltakere fikk akkurat plass 
rundt langbordene. Kvelden ble spesiell for mange 
trofaste KNS seilere. Etter mange og begivenhetsrike 
år i KNS’ tjeneste, takket Marit og Erich Kuhle av og 
meddelte at de ikke lenger ønsket å være aktive i tur- 
og havseilergruppen. 

Gruppens mangeårige og faste startbåt vil legge til 
kai for godt etter denne sesongen. Erich benyttet 
anledningen til å takke spesielt Hilde og Harald Chris-
tensen for god planlegging og ledelse av årets tre 
store samlinger – pinsetreffet, sommercruiset
og høsttreffet. Leder Håkon Ingvaldsen benyttet 
også anledningen til å takke Marit og Erich og Hilde 
og Harald for lang og tro tjeneste for de førstnevnte, 
og godt gjennomførte arrangementer i år.   

Weekend cup
Den tidligere gruppen KNS familieturseilere ble 
endret til Weekend-cup. Ideen var å arrangere tre 
samlinger om våren og tre om høsten. Oppslutningen 
på disse samlingene var liten med bare noen få båter 
som deltok av og til. Tur- og havkomiteen vil vurdere 
om dette tiltaket skal fortsette neste sesong med 
eventuelle endringer i opplegget.

Oslo 14.02.18

Dagfinn Tvedt – Tur-og hav komiteen

Høstreffet i Sætre 22.-29.09.17. Fv. Bjørn Eckhart med frue, 

i bakgrunnen Erich Kuhle og Håkon ingvaldsen. Foto Dagfinn Tvedt

Cruisets ledere Harald og Hilde Christensen. Foto Dagfinn Tvedt

Fra Høsttreffet i De dødes tjern utenfor Oustøya. Foto Dagfinn Tvedt

Gina Lillemork-Nilsen og Lars-Fredrik Moe-Helgesen.

Foto Dagfinn Tvedt
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Løpende vedlikehold på foreningens båter, 
brygger, kraner, strøm- og vannforsyning er utført. 
Bobleanlegget har vært i gang i nødvendig utstre-
kning for å holde vinterhavnen isfri. Utsett av båter 
i vinteropplag på land ble foretatt mellom 20/4 og 
10/5, og opptak for vinterlagring 2017/18 i oktober.              

Kranene i havnen har vært i kontinuerlig bruk fra 
april til oktober. Antall registrerte båtløft i den store 
kranen har vært ca. 140. Den lille kranen brukes mye 
ad hoc ved at mange kommer og får løft «på spar-
ket» samt at våre egne J/70 og J/80 som leies ut i 
egen poolbåt-ordning, løftes ut og opp hver gang de 
brukes. Begge kranene brukes også til opptak og ut-
setting av båter som har vinteropplag på land. Totalt 
dreier det seg om ca. 400 løft i løpet av en hektisk 
sommersesong.

Utvikling av havnen
En stor del av komitéens tid er viet havnens fremtid, 
både brygge- og landanlegg. Når det gjelder brygge-
anlegget har utskiftnings- og utviklingsbehov blitt 
vurdert. Et konkret resultat har blitt at J-bryggen 
ble fornyet i november 2017. I de nærmeste årene 
ser komitéen behov for utskiftning og oppgrader-
ing av hele havneanlegget. Sjø og vind sliter på alle 
installasjoner og morgendagens brukere krever plass 
til større båter med større strømforbruk. I tillegg 
kommer miljøkrav med hensyn til utslipp av septik og 
giftige bunnstoffer. For å være attraktiv gjestehavn 
må også bekvemmelighetene på land moderniseres.

HAVNEKOMITEEN

Medlemmer: Kathrine Baardsen, Jorunn Doornbos, 
Kai Fegri, Tom Ottar, Håkon Ingvaldsen, Sven Ellefsen 
(leder). Fra KNS’administrasjon deltar: Per Børstein, 
Einar G. Døsvig jr. og i utvalgte saker Anders 
Kristensen.

Komitéen har i 2017 hatt 4 møter, i tillegg hyppig 
kontakt i havnen og via epost.

Vår havnesjef siden 2011, Johann Haldorsson, 
fratrådte stillingen ved årsskiftet 2016/17 for å 
flytte tilbake til Island. Ny havnesjef, Einar G. Døsvig jr., 
startet opp i januar. Den nye havnesjefen kom på kort 
tid godt inn i alle oppgaver i havnen. 
Samarbeidet med ham og den øvrige administrasjonen
går meget bra.

Ny 3,2 tonns kran
Vinteren 2017 ble den gamle «lille kran» revet og 
fundament for ny kran ble støpt på samme sted. 
Ny kran ble montert og var driftsklar medio mai. 
Ved oppgradering fra 2-tonns til 3,2-tonns kran er 
kapasiteten i havnen vesentlig forbedret. En rekke 
båter som var avhengige av å løftes i den «store 
kranen» kan nå tas på land i den lille. Det betyr i 
mange tilfeller raskere og enklere løft og utsett fordi 
den store kranen kan være opptatt med større båter. 
I tillegg betyr den nye kranen sikrere heising fordi 
den har en bedre teknisk løsning enn den gamle.                                 
Kranen vil forsøkt ytterligere forbedret i 2018 ved 

polstring, tilpasning av ledningsføringer og lys. 
Det planlegges også å sette opp en enkel mastekran 
i området mellom kranene.                                       
Som tidligere kan den lille kranen betjenes av 
medlemmer som har deltatt på våre krankurs.

Havnereglement
Komitéen leverte høsten 2017 sitt forslag til nytt 
havnereglement, som deretter ble godkjent av 
foreningens styre.

Gjesteplasser
KNS-havnen er stadig populær som gjestehavn, og 
gjestende båter gir et godt bidrag til økonomien. Vi 
kan fremby en sentral og rolig havn med god offentlig 
kommunikasjon via buss og ferge til Oslo Sentrum. 
Havnen er nå knyttet opp til reservasjonssystemet 
Dockspot (www.dockspot.com). I tillegg til at havne-
kontoret disponerer medlemmenes ledige båtplasser, 
er det etablert gjesteplasser med bøyefeste langs 
kaien på innsiden av A-bryggen.

Daglig drift 
Komitéen ser at vi i løpet av 2017 er kommet 
nærmere «En havn vi kan være stolt av». Havnen 
drives godt av havnesjef og –assistent. Det har 
i sesongen vært et uhell på land; en båt veltet ved 
den store kranen, heldigvis uten å forårsake 
personskade.                                                         

Kns Havn og sekretariatet på Dronningen. Foto: Linn Krogh-Hansen

Kns Dronningen havn i aprilsol.  Foto: Linn Krogh-Hansen

HAVNEN: Havnen i strålende i kveldssol
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Poolbåt-komiteen har lagt et godt år bak seg med 
økt aktivitet blant ordningens medlemmer og økt 
oppmerksomhet rundt ordningen. Seilforeningene 
i Moss og Son har også etablert egen poolboat-
ordning og interessen for å dele, øker både i Norge 
og internasjonalt. I KNS består denne ordningen 
nå av fire J70-båter og to J80-båter 

Alle KNS-medlemmer kan betale en årlig trenings-
avgift som gir tilnærmet fri tilgang til båtene. 
I 2017 bestod denne gruppen av 27 personer, en 
liten nedgang fra 2016. Miljøet synes å være godt 
og inkluderende og mange tilreisende, både fra Norge 
og utlandet, ser ut til finne seg til rette i det som må 
kalles et internasjonalt miljø i KNS.  
 
I tillegg til poolbåt-ordningen brukes båtene på flere 
områder i foreningen. 
Grundig Sailing Cup består av fire stevner rundt 
i Norge og seiles i foreningens J70-er. Seilskolens 
voksenopplæring og sponsorseiling gjennomføres 
i J80-ene. Båtene er også lånt ut til NSF i forbindelse 
med seilsportsligaen og er fast innslag i OS/KNS sine 
tirsdagsseilaser. Tre av båtene seilte også Færder-
seilasen i 2017.

Vinteren 2017 hadde KNS stasjonert en J70 i Monaco 
for deltagelse i Monaco Winter Series.
Ulike lag benyttet seg av denne ordningen fra 
desember til april, og dette var et populært tiltak 

for de som ønsket å seile gjennom vinteren. I 2018 
har vi en tilsvarende ordning i Vigo, Spania. Vigo 
er vertskap for EM, som arrangeres i juni 2018 og 
mange internasjonale lag har Vigo som vinterbase.

Oppmerksomheten og interessen har imidlertid ikke 
gitt nevneverdig pågang av nye poolboat-medlemmer 
og komiteen jobber nå med markedsføring og 
informasjon, slik at flere knytter seg til ordningen. 
Komitéen tror det ligger et stort potensial i ordningen.

Det er for 2018 satt opp egen treningsdag i J70 for 
juniorer. Alle som er tilknyttet en treningsgruppe på 
KNS seilsportsenter Ulabrand vil få dette inkludert 
i treningsavgiften. 
Poolboat-medlemmene vil også gjennomføre organ-
isert fellestrening på mandager. Denne treningen vil 
danne grunnlag for hvilket lag som sendes til seil-
sportsligaen for å representere KNS. 

Vi håper disse tiltakene vil tilfredsstille de ulike 
interessegruppenes ønskers samt øke synligheten 
til KNS` poolboat-ordning slik at flere benytter seg 
av dette unike tilbudet.

POOLBÅT-KOMITEEN

INTEGRERT SEILING
KNS er aktive for å bygge videre det arbeid som 
gjøres for å øke deltagelsen i seiling for funksjon-
shemmede og kreftsyke.

Vårt arbeid på rekrutteringssiden for funksjon-
shemmede konsentrerer seg i stor grad rundt 
Ridderdagene på Storedal i månedsskiftet august/
september. I 2017 hadde vi gleden av å ta med rundt 
50 funksjonshemmede ut i våre to Sonarbåter, som 
ligger permanent i Skærvika utenfor Fredrikstad. 
Dette er en fantastisk liten «innsjø» som egner seg 
spesielt godt for å gi nybegynnere en «myk start».
Lokale krefter på stedet viser stor interesse for Rid-
derdagene og legger ned mye arbeid i å videreutvikle 
dette tilbudet, som er en introduksjon til seiling 
med tilbud om deltagelse på vårt eget seilsenter på 
Ulabrand som neste stopp.
KNS inngikk i 2017 et samarbeid med stiftelsen Aktiv 
mot Kreft. Daglig leder i stiftelsen, Helle Aanesen 
gikk for et titalls år siden sammen med Grete Waitz 
og startet arbeidet med Pusterommet, som er et 
trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. 
Pusterommet er nå etablert ved mange kreftsyke-
hus rundt om i landet, og er et hyggelig alternativ 
til den tøffe og triste sykdomsbehandlingen mange 
gjennomgår i hverdagen. Pusterommet bringer inn 
positive aktiviteter, og «Pusterommet på Sjøen» 
er en ny idé, der KNS stilte en flunkende ny J80 til 
rådighet for prosjektet. 
Undertegnede tok sammen med Iver Waalen og 
Aleksander Wang-Hansen tak i prosjektet. Sammen 
med tre  kreftsyke kvinner uten noen som helst seil-
ererfaring, satte vi i månedsskiftet april/mai i gang 
et treningsprosjekt for å stille til start i Færder’n. 
En utrolig inspirerende, morsom og endorfin-
byggende periode kuliminerte med et fantastisk 
regattadøgn og topp resultat. ”Pusterommet på 
Sjøen” viser derved sin berettigelse, og høsten 2017 
ga atter nye syke en fin avkobling i det elementet 
som vi som har holdt på en stund, vet er en optimal 
rekreasjonsform.

Av: Steff Herbern, leder for integrert seiling

KOMMUNIKASJON OG 
BRANDING KOMITEEN
Kommunikasjon og branding komiteen har bestått av:  
Håkon Ingvaldsen (leder), Ellen Bruusgaard, Linn Krogh 
Hansen, Vibeke L. Grenness og Anders Kristensen.  

SEILAS:  
Komiteen fikk en brå start med å finne gode løsninger 
med VB Media og Norsk Maritimt Forlag som omfattet 
både SEILAS og SEILmagasinet, etter en engasjert debatt 
på årsmøtet i 2016.  
Komiteen føler at vi fant et godt kompromiss med et 
sterkt Magasin av og for medlemmene hvor SEILAS utgitt 
av VB media fokuserer på foreningens aktiviteter og 
resultater.  Det har vært gode tilbakemeldinger på første 
utgave av SEILAS i ny drakt. SEILAS vil få stor betydning 
for foreningens interne liv, og vil være en god plattform 
både for intern kommunikasjon og ikke minst mulighet for 
å profilere sponsorer og foreningens aktiviteter.  
At KNS sine medlemmer parallelt får tilgang til SEIL-
magasinet med digitalt abonnement synes vi er meget 
bra. Dette gjør KNS til en del av SeilNorge på lik linje med 
andre seilforeninger. Vi har god plass til å formidle våre 
aktiviteter på klubbsidene, og ikke minst kan KNSmed-
lemmer følge aktiviteten i andre foreninger. Digitalt 
abonnement gir også tilgang til Seilas 10 år tilbake i tid, 
enkelt søkbart.  
At SEILAS og SEILmagasinet når er to helt forskjellige 
produkter hvor KNS medlemmer har tilgang til begge deler 
er både «pose og sekk», noe vi håper de fleste vil sette 
stor pris på! 

KNS.NO
I foreningens strategi er nettsidene våre det viktigste 
verktøyet KNS har for å kommunisere med og mellom 
medlemmene. Det som ble ganske klart for komiteen 
var at vi hadde gode og komplekse sider, hvor vi ikke leng-
er hadde kompetanse til å administrere verktøyet. 
Vi fant også at vi manglet en del nøkkelfunksjonalitet som 
vil være påkrevet i årene som kommer. Vi satt således i 
gang et stort prosjekt for å flytte nettsidene over på ny 
teknologi.  

Viktigste funksjoner vi ønsket å løse var: 
•  Nytt og helhetlig design. 
•  God plattform for nyhetsformidling. 
•  Design som fungerer godt på alle plattformer: web,  
 mobil og lesebrett. 

•  Skal være enkelt å gi bidragsytere blant medlemmene  
 tilgang til å legge inn og redigere stoff. 

•  Teknologiwebsider i tre lag: Offentlig, medlemssider og  
 personlige sider 

•  Nyhetsbrevene styres etter medlemmenes ønsker og  
 interesser. Medlemmene setter selv sine ønsker på  
 “Mine Sider”. 

•  Styring av påmelding til arrangementer som Kurs  
 og  Samlinger. Integreres med betalingsløsning. 

POOLBÅT: Grundig Sailing Cup-finalen på Bygdin var årest høydepunkt for J70-seilerne. 

AKTIV MOT KREFT:  
Steff Herbern med jentelaget som stilte i J80 i Færdern.
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•  WEBshop med grunnleggende funksjoner og 
 betalingsløsning. 

•  Kalenderfunksjon, både for å styre stoff og gi god  
 tilgang til aktuelle saker for medlemmene. 

•  Havnen, god informasjon til brukere og gjester.   
 Inkluderer også kranbooking. 

Stor innsats fra involverte medlemmer, nytte av 
kompetent og effektiv innsats fra sekretariatet og 
ikke minst en fleksibel og meget løsningsorientert 
partner i Teamdata har vi med små kostnader på kort 
tid fått på plass nye nettsider. 

Vår første prioritet har vært å etablere en god plat-
tform både når det gjelder teknologi og design. At si-
dene er operative for å kunne organisere våre største 
aktiviteter har også vært viktig å ha på plass fra dag 
en. Når det er sagt, nettsidene er ikke på noen måte 
ferdig, de skal være levende og utvikles med og av 
brukerne. 

Oslo 18/2 2018, Håkon Ingvaldsen

 

 
 
 

DRONNINGENS KOMITE
Komitéens medlemmer er Erik Ask, Per Undrum, 
Marit Grundseth, Bettina Mørstad Moen , 
Einar B. Moen.

Komitéen har hatt jevnlig kontakt med Trine 
Kristiansen som er ansvarlig for den daglige drift 
av klubblokalene. Lokalene er populære for sluttede 
selskaper, men blir dessverre lite brukt for 
KNS-arrangementer.

Komiteen har hatt et møte med generalsekretæren 
for å bli orientert om eventuelle fremtidige planer 
for lokalene. Det foreligger ingen konkrete planer 
og foreningen har inngått ny leieavtale med 
Trine Kristiansen.

FRIVILLIG OG 
REKRUTTERINGSKOMITEEN
Dette er en ganske ny komite i KNS, som har fått en 
litt blandet start, men den kommer sakte og sikkert 
til å få en viktig funksjon. Komiteen har primært 
jobbet med:
Introduksjon til KNS for nye medlemmer,
utarbeide en håndbok for frivillig på KNS,
rekruttering og integrasjon av nye frivillige på KNS 
Innledningsvis inviterte komiteen alle som var blitt 
medlem i KNS det siste året til en velkomst- og 
introduksjonskveld. Dette ble dessverre ikke noen 
suksess, med veldig få påmeldte. Arrangementet ble 
derfor avlyst. Det skal prøves igjen i 2018, men da 
blir det i forbindelse med flaggheisingen i april, der 
det håp om større oppslutning. 
Det jobbes intenst med en håndbok, som er en del 
av «The KNS way».  Målet med håndboken er å råde 
og veilede de mange frivillig i KNS i hvilke muligheter 
som finnes for frivillige på KNS. Hvordan gjør man 
hva i KNS osv.? 
Målet er å ferdigstille håndboken i 2018.

Den største suksessen når det gjelder rekrutterin-
gen har vært via hjemmesiden til KNS, hvor det har 
vært en knapp: «Bli frivillig i KNS?». 20 personer 
valgte 
i løpet av året å registrere seg,  og generalsekretær 
Anders Kristensen kontaktet dem direkte for å 
kartlegge hva slags type arbeid som var av interesse 
og hvor mye tid de kunne bruke som frivillige. De 
fleste ble med videre – primært i regattaarrange-
menter – og mange har meldt seg som nye flotte 
frivillige også for sesongen 2018. 

KONTROLLKOMITEEN 
Kontrollkomiteen ble valgt på årsmøtet 8. desember 
2016 og har bestått av: Nina Braaten, leder 
Anders Myhre  Egil Wold. Varamedlemmer har vært: 
Lars A. Knudsen og Dag Sørlie 

KNS’ lover og Norges Idrettsforbunds regnskaps- og 
revisjonsregler datert 28. november 2007 har vært 
grunnlag og retningsledende for komiteens arbeid. 
Komiteen har hatt møter hvor vi har diskutert fore-
ningens økonomi og aktiviteter. Komiteen har hatt 
ett møte med økonomiansvarlig angående VM 8mR. 
Komiteen har også gjennom sitt nettverk i fore-
ningen holdt god kontakt med de fleste grupper og 
komiteer i KNS. 
Overgangen til tradisjonelt regnskapsår har medført 
at året 2016-17 har hatt 15 måneder, men endringen 
virker positiv og ivaretatt i budsjettet for perioden. 
De innvendinger og spørsmål komiteen har hatt har 
blitt besvart og imøtegått. Etter gjennomgang av 
foreningens regnskap for siste driftsår og budsjett 
for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018 er 
det komiteens klare oppfatning at KNS styres etter 
gode økonomiske prinsipper og med det målet at 
man skal ha tilfredsstillende driftsmargin. 

Anders Kristensen, Vetle Børresen og Bjørn Eckhardt signerte avtale om nytt 
medlemsblad
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Den 71. Færderseilasen var på mange måter lik som 
alle andre Færderseilaser. Varierende forhold, mange 
båter, hektisk start i Oslo og fornøyde seilere. På den 
annen side var den også noe helt nytt, seilasen var 
flyttet til Tønsberg etter over 30 år i Horten. 

Beslutningen om å flytte seilasen er det sagt mye 
om, men for KNS handlet det i stor grad om forutsig-
barhet og fornyelse, noe som er svært viktig for oss 
som arrangør.  
Både for arrangør, vertsby og deltagere var det 
knyttet spesielt stor spenning til en sak. Hvordan få 
alle båtene gjennom to broer og en trang kanal? 

På grunn av beredskapen til Nøtterøy og Tjøme kunne 
ikke begge broene stå åpne samtidig og trafikken til 
øyene skulle belastes i minst mulig grad. Samtidig 
skulle det fungere godt for deltagerne i Færderseilasen. 
I tillegg til dette måtte sikkerhetsaspektet rundt det å 
fortøye flere hundre båter tett på noe av Norges eldste 
trehusbebyggelse tas på høyeste alvor.  
Dette arbeidet var omfattende og ble koordinert av 
KNS i samarbeid med aktuelle etater i Tønsberg 
kommune.  

Seilasen: Før start var alt som normalt, 700 båter 
i indre havn preget Oslo denne formiddagen. Da 
startene gikk var det imidlertid unormalt lite vind. 
Båtene slet med å krysse startlinjen og da siste 
ordinære start gikk hadde kun et fåtall båter passert 
Dyna fyr. Slike situasjoner har vi lang erfaring med 

og i godt samarbeid med Redningsselskapet, 
Oslo Havnevesen og Politiet var dette uproblematisk 
for oss som arrangør. At enkelte av seilene opplev-
de dette som en form for «stille kaos» har vi full 
forståelse for. Ettermiddagen og kvelden forble stille 
og det var først da båtene passerte Filtvet at vinden 
fylte inn. Færdernatten viste seg å bli vind- og regnfull. 
Det ble observert over 15 m/s ved Fuglehuk og ned-
børsmengden var en opplevelse i seg selv, den satte 
nye rekorder. 
Disse forholdene medførte at feltet lå samlet lenge, 
noe som igjen førte til at båtene på de ulike løpene 
kom samlet til mål.  Med tilnærmet null sikt var det 
svært vanskelig for målgangsmannskapet å ta 
båtene i mål, og Tønsberg Seilforenings mannskaper, 
som håndterte mottak av båtene før passering av 
den første broen, hadde hende fulle. Måten dette 
ble håndtert på av TS imponerte.  
I ettertid ser at vi undervurderte antall båter en bro-
åpning kan håndtere. Vi hadde beregnet 50 båter. 
Dette medførte en alt for stor oppsamling av båter 
før broen. Da vi økte til over 100 båter løste det seg 
opp og vi vet nå mer om kapasiteten ved hver bro-
åpning. Med denne erfaringen og hyppigere bro-
åpninger i 2018 er vi komfortable med måten dette 
løses på.   
Når det gjelder målgang og resultater så sviktet vi 
som arrangør. Ukomplette lister og sene resultater 
var til stor frustrasjon for deltagerne. Dette er noe vi 
har gjort mange ganger før og egentlig kan til finger-
spissene. Men med nytt resultatsystem og mye annet 

FÆRDERSEIL ASEN

nytt ble dette for lite prioritert. Det skal ikke 
gjenta seg. 

Tønsberg leverte ellers et godt arrangement for 
seilere og publikum. Lørdagen bød på strålende 
solskinn og full sommer. Bryggen var full av folk 
som koste seg i båtene eller på en av de mange 
restaurantene.   
Vi ser frem til å benytte erfaringene vi gjorde oss 
i 2017 til utvikle Færderseilasen videre. 

Fakta: 
663 påmeldt
 
369 i regattaklasser
294 i turklasser (91 i turglede)
 
DNF 72
DNC 20
OCS 11

TRANG START: Det tok sin tid før båtene fikk fart. Foto. Ørjan Krogh Hansen

 Havnen i Tønsberg seilbåter.

Premiebordet i Tønsberg.

Galactic Viking i vindstilla etter start.

Klynge ved start.

Konserten i Tønsberg.Fullpakket i Tønsberg havn.
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VM for 8mR
Årets største seilbegivenhet var 8mR-VM på Hankø 
12.-19. august. Hele 28 båter i Modern-, Sira-, Nep-
tune- og First Rule-klassene stilte i regattaen. Dette 
arrangementet var HMK Harald Vs avskjedsregatta 
på den internasjonale arena, og HMK ble både hedret 
av internasjonale gjester og av norske seilere. Seil-
ernes egen gave, et maleri av 8mR Sira på toppmer-
ket, ble overrukket til hedersgjesten av initiativtaker 
Christian Von Trepka.
Hankø har sjelden vist seg fra en bedre side i au-
gust. Det var planlagt og gjennomført daglig start 
12:00 og med to seilaser per dag, og med ønskede 
banelengder på 1,1-1,4 Nm. Regattaen var Arrangør 
III internasjonal eksamen for Peter Hauff og Kristian 
Fæste, under oppsyn av Marit Grundseth. Organis-
asjonsansvarlig Danckert Mellbye hadde lagt ned et 
godt stykke arbeid med sine frivillige, og da arrange-
mentet ble gjennomført prikkfritt fikk funksjonær-
staben i sin helhet den ros de fortjente. 
Lørdag og søndag ble det gjennomført 3 seilaser 
i Régate Annuelle en mer de la SNG. Det er tradisjon 
for at denne regattaen blir avholdt rett før mester-
skapet starter og ansees som en seriøs tune-up re-
gatta. Her gikk GBR 007 med feltets eneste kvinnel-
ige skipper, Avia Willment, av med seieren (1-2-1).
Mandag startet det offisielle verdensmesterskapet 
for 8 mR-VM
Det blåste godt alle dagene, men unntak av onsdagen. 
Dette var den eneste dagen med lite vind. 
Da kom den eldre garde av båtene, First Rule-klas-
sen, til sin rett med sine gaffelrigger og store seil-
føring. Dette var eneste dag der disse båtene klarte 
å henge på de øvrige båtene, ellers var de generelt et 
stykke bak.
Torsdag var det hviledag og mange av de internas-
jonale gjestene reiste til Oslo på den arrangerte turen 
med blant annet omvisning på operaen, Holmenkollen 
og Vigelandsparken.
Fredag var det nok en dag med nydelig vær og første 
seilas ble avviklet i fin 5-7 m/s. Vinden antiklokket 
noe under seilasen, og med gode bølger som bygget 
seg på gamle dønninger var de fleste fornøyde med 
at toppmerket ble flyttet til rett under Struten fyr. Til 
neste seilas hadde vinden dreiet enda mer og top-
pmerket ble flyttet til under midten av Nordre Søstre.

Med vindstyrke ventet opp mot 20 knop+, var det 
duket for to raske og utfordrende seilaser lørdagen, 
som var den siste regattadagen.
Et titalls båter valgte å stå over siste dagens seilaser, 
da de uansett ikke hadde realistiske muligheter til 
å seile seg opp blant de beste.

Finske Silja kom tilbake til yachtklubben med brukket 
mast før starten hadde gått, og H. M Kong Haralds 
Sira brakk masten under andre krysslegg i den siste 
seilasen. Kongen var imidlertid ikke selv om bord, 
men var på siste regattadag erstattet av Bjørn 
Mørland Pedersen.

ØVRIGE REGATTAER

Aker Brygge Cup
Aker Brygge Cup ble i år avlyst da ingen av de invit-
erte klassene klarte å stille med tilstrekkelig antall 
båter. I 2018 vil arrangementet deles, hvor det skal 
seiles lørdag 2. juni og tirsdag 5. juni. Da håper vi at 
regattaen tiltrekker seg flere midtukeseilere og at vi 
får en mer sammensatt flåte.

Hankø Race Week
Hankø Race Week 2017 ble arrangert den siste 
uken i juni og var på mange måter generalprøven for 
funksjonærene for det kommende 8mR- VM senere 
på sommeren.
Det skulle arrangeres NoM for Drake og J/70, ved 
siden av alle de vanlige klassene som deltok. 
Drakeklassen klarte dessverre ikke å stille med 
tilfredsstillende antall båter og nasjoner for å oppnå 
NoM-status. Totalt deltok 86 båter i årets arrange-
ment, noe under det forventede, men bedre enn i fjor. 
HRW 2017 var en klassisk flott regatta, med vind fra 
alle himmel retninger, og med vind som varierte fra 
flau vind til liten kuling. Seilerne var fornøyde med 
både gjennom føringen og forholdene. I denne 
regattaen viste vinnerne seg som allsidige seilere av 
høy kvalitet. Det ble arrangert totalt 11 seilaser på 
begge baner. Vi takker Fredrikstad Seilforening for 
hjelpen med å ta ansvar for bane 2. 
 
Landarrangementene ble avviklet som i 2016 der en 
dag var avsatt til klasseklubbenes egne arrangement 
og to fellesarrangement på henholdsvis HYC 

og hotellet. After Sail på HYC var nok det stedet der 
flest seilere daglig var samlet.
  
Resultater HRW 2017:

Express 
Peder Mørland Pedersen, Anders Lofterød, Christian 
Løken og Lars Reidulff, Arendal Seilforening

Melges 24 
Øyvind Peder Jahre, Giulio Desiderato, Sivert 
Denneche, Marius Orvin, Hebe-Cecilie Nyquist Næss, 
Tønsberg Seilforening

11:MOD 
Anders Wilhelmsen, Eilert Kamfjord, Kyrre J. Tjøm, 
Per Wilhelm Butler Wang, Tønsberg Seilforening

IOD  
Fred Olsen, Severin Olsen, Robert Davis, Guttorm 
Mæhlum, Henrik Terjesen, KNS

Drake  
Stig Lassen, Søren Valdsø, Carsten Hey, Dragør 
Sejlklub

NoM J/70 
Eivind Astrup, Thomas Nilsson, Pål Tønnesson, 
Lasse Berthelsen, KNS

OVERREKKELSE AV MALERI: Gave til HM Kongen fra Christian von Trepka 
og den svenske martime maleren Niklas Amundson.

8MR VM HANKØ: Sira i teten   Foto: James Robin Taylor

Mastehavariet ødela Siras muligheter til å blande seg 
inn i medaljekampen i Sira-klassen, som er e klassen 
for båter konstruert før 1960.

Sammenlagtvinner i 8mR-VM, var suverene Miss U 
med Avia Willment. Med en serie enkeltresultater 
bestående av syv 1. plasser, én 2. og én 3., kunne den 
yngste og mest moderne båten stå over siste seilas, 
og likevel vinne suverent.

Resultater 8mR- VM:
Overall:
1. Avia Willment, Miss U, GBR
2. Werner Deuring, Pandora, AUT
3. Lars Ingeberg, Wanda, NOR

Lørdag 19. var den siste og avgjørende dagen. Solen 
skinte og det blåste frisk SV 9-13 meter per sekund. 
Allerede på vei ut til banen var det en deltaker som 
brakk bommen. Videre ble dette en våt fornøyelse 
for alle dekksgutter der det var om å gjøre å holde 
seg om bord. HMK Harald valgte å overgi rorkulten til 
trener Anders Mørland Pedersen denne siste dagen, 
og det skal han kanskje være glad for. I siste seilas 
av VM brakk kongens 8 mR, Sira, masten. En original 
sortie!

Resultater 
Hans Majestet Kongens Serieseilaser 2017
Etter fjorårets høye deltakelse på 60 båter, var det 
viet spenning til om det ville komme enda flere i år. Og 
med 80 påmeldte i klassene 11: MOD, Drake, Express, 
Knarr, IF og Snipe kan man trygt si at regattaen er 
inne i en positiv trend.  Seilasene ble avholdt på den 
tradisjonelle banen i Bunnefjorden under til dels vek-
slende forhold i dagene 22.-24. august. 

HM Kongens hadde dessverre ikke anledning til å 
følge seilasene i år, men vi var så heldige å ha med 
HKH Kronprins Haakon to av dagene. Han ble as-
sistert ombord i KB Stjernen av Peter T.M. Brandt 
med gjester, samt de to trofaste bøyebåtmann-
skaper, Aage Inglingstad og Yngve Ottesen 
i Garnholmen.
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Resultatlisten ble i toppen preget av de utenlandske 
gjestene, der det danske laget Team Oden-90 med 
Lars Gottfredsen, Kasper Bonnevie, Ejner Gottfred-
sen og Jesper Kjer tok første plassen. Beste norske 
båt ble Carpe Diem med Johan G. Hvide som skipper 
fra Bergen SF på 7. plass.

Grundig Sailing Cup
Grundig Sailing Cup (GSC) er en serie regattaer som 
seiles i J70. I 2017 bestod GSC av fire stevner. I 
de tre stevnene i Oslo, Son og Bygdin, ble det seilt 
kortbaneheat, mens det på Hankø ble seilt ordinært 
fleetrace.
GSC skiller seg ut fra tradisjonelle regattaer ved at 
deltagerne kan bruke foreningseide båter. På den 
måten får de som ikke eier egen båt også mulighet 
til å seile regatta og de som eier slipper kostnads-
drivende og logistikk-krevende transport. Det 
kan på mange måter sammenlignes med hvordan 
matchracing miljøene fungerer rundt omkring i 
verden. Med formatet kortbane heat kan flere lag 
benytte seg av samme båt i samme stevne. GSC Oslo 
var et godt eksempel på dette der 18 lag benyttet 
seg av totalt 6 båter. Lagene fra Sverige, Danmark 
og Tyrkia hadde neppe deltatt i dette stevnet hvis de 
måtte transportere egen båt. 
De tre beste fra hvert stevne og sammenlagt ble 
i 2017 invitert til finalen Bygdin (1060 m.o.h.) midt 
i Jotunheimen den nest siste helgen i september. 
Med 12 J/70-lag bestående av meritterte seilere fra 
Norge og Danmark, var det stor spenning knyttet til 
årets Grundig Sailing Cup-finale.
Med tradisjonsrike Eidsbugården hotell som base 
og samarbeidspartner, lå det meste til rette for en 
spennende og annerledes finale for årets Grundig 
Sailing Cup. Å frakte seks J/70-båter høyt til fjells 
på delvis dårlige veier og mulighet for snø, krever 
god planlegging og fleksible medarbeidere. Flere av 
båtene ble kjørt opp på henger uken før, og de siste 
ble tatt med i forbindelse med regattahelgen.
Ikke overraskende var det den meriterte danske 
seileren Jesper Radich og det unge mannskapet fra 
Oure Idrætsskole som stakk av med seieren blant 
de 12 lagene. På andreplass fulgte verdensmester 
i Star 2017, Eivind Melleby, foran det andre danske 
laget som var med og sørget for høy konkurranse på 
fjellsjøen i Jotunheimen. I tillegg til det flotte troféet 
fra sponsoren Grundig, fikk Jesper Radich og co fra 
Oure Idrætsskole også en gavesjekk på 20.000 NOK 
fra Grundig.

Resultater GSC 2017:
GSC overall 2017: Didrik Godaker
Oslo:  Eivind Melleby  (18)
Hankø:  Eivind Astrup (23)
Soon:  Jostein Grødem (8)
Bygdin:  Jesper Radich (12)

Som en følge av strategiprosessen høsten 2015 og 
vinteren 2016, ble aktivitetene i KNS sin junior-
avdeling og de øvrige aktivitetene på Seilsport-
senteret organisert under ett eget styre som 
rapporterer til KNS sitt styre. Det første styret 
på KNS Seilsportsenter Ulabrand ble konstituert
i slutten av februar i 2016.

Målsettingen med omorganiseringen var blant annet 
å involvere flere frivillige i aktivitetene på Seilsport-
senteret, og bidra til høyere aktivitet uten at presset 
på de faste ansatte i KNS øket. 

I tillegg til styret på Seilsportsenteret er aktivitetene 
på KNS Seilsportsenter Ulabrand organisert i en 
rekke underkomiteer som rapporterer til styret. 

Organisasjonsoversikten på Seilsportsenteret er 
følgende: 

Styret:
• Utøverkomitéen
• Trenings- og regattakomitéen
• Rekrutteringskomitéen
• Sosialt, hus og kioskkomitéen
• Regatta og arrangementskomitéen
• Utstyrskomitéen
• Sikkerhetskomitéen

 

Styrets arbeid i 2017
Styret i KNS Seilsportsenteret ledes av et styre-
medlem i KNS, og velges formelt av styret i KNS. 
De ulike underkomitéer drives etter et «selv-
fornyelsesprinsipp» som stort sett fungerer godt. 
Det er god aktivitet i de fleste komitéer, som har tatt 
godt tak i sine områder. Det er i perioden avholdt tre 
styremøter og en strategisamling over en helg i no-
vember. På strategisamlingen var det særlig fokus på 
hvordan Seilsportsenteret skal sikre rekrutteringen 
fremover og viktigheten av gode modeller for trener- 
og seilutvikling. 

Vi ser en endring i klassestrukturen med ny foiling-
klasse i Waszp og etablering av J70-seiling på 
senteret. Gjennom dette er det også blitt mer 
vanlig at seilerne seiler flere ulike klasser gjennom 
sesongen, noe som gir allsidighet og styrker den 
sosiale profilen.  

Styret har i året som har gått hatt fokus på at den 
nye organisasjonsmodellen fungerer og har gjort 
nødvendige justeringer underveis. Det er også lagt 
ned arbeid i å utforme et årshjul for all aktiviteten på 
Seilsportsenteret. Årshjulet er nå implementert som 
en del av «KNS Way» og skal sikre fokus på hoved-
områdene nedfelt i KNS sin strategiplan. 

KNS SEILSPORTSENTER UL ABRAND

KNS Seilsportsenterer: Vi har det alltid gøy!

Grundig Sailing Cup finale på Bygdin 

Samtlige programmessige seilaser ble avviklet, og 
HM Kongens premie kunne derved utdeles til sam-
menlagtvinnerne av de respektive klasser. HKH 
Kronprinsen var forhindret fra å være tilstede ved 
premieutdelingen siste dag, og denne ble derfor ledet 
av KNS’ representant Tor Møinichen.

Klassevinnere av HM Kongens premie 2017:

11: MOD 
Kristian Fodstad, Jacob Daas, Nils Nilsen med 
gjest, KNS

Drake  
Christian Nygaard, Odd Erik Aks og Jan Monrad 
Hansen, KNS

Express
Kristian Nergaard, Peter Hauff, Trond Solli Sæther og 
Børre Hekk Paulsen, KNS

IF  
Trond Aasland og Kåre Kurås, Bunnefjorden SF

Knarr  
Nils Petter Haugås, Tine Haugås og Ludvig Haugås, 
Drammen SF 

Snipe  
Reidar Berthelsen og Andrea Hjorteset, Bærum SF

Knarrklassen
Knarrklassen er den største kjølbåtklassen som 
holder til i KNS’ havn på Dronningen. 
Klassen har i år igjen vært aktive, med stor deltakelse 
i tirsdagsregattaene og inviterte regattaer, og med 
utvalgte regattaer som teller i egen Cup.

I år ble de 49. International Knarr Championship 
avholdt uken før 8mR-VM i Oslo. 
Hele 21 båter stilte på startlinjen, og med gjester 
fra Danmark og USA ble dette et flott arrangement. 
IKC er et relativt stort arrangement med 70-90 
deltagere etter som det er 3 eller 4 i hver båt. 
Forberedelsene har holdt på de siste par år. 
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SOSIAL, KIOSK OG 
HUSKOMITEEN
Sosial, Kiosk og Huskomiten har som mål å skape 
et aktivt og inkluderende miljø på Seilsportsenteret 
gjennom sosiale arrangementer, kiosk og inspireren-
de lokaler.  

Komiteen hadde tre møter i 2017 der vi blant annet 
diskuterte rekruttering til komiteen og de viktigste 
aktiviteter i henhold til formålet. Det ble besluttet å 
fortsette kiosken i klubbhuset med et mindre utvalg 
til salgs. Kaffe og saft var gratis. Grunnet mindre 
svinn og utstrakt bruk av vipps var det godt salg på 
dagene kiosken var åpen. Det blir gjennomgående 
vurdert hva som skal selges. For neste sesong vil 
det sendes ut digital invitasjon for kioskvakt etter at 
flere foreldre ønsket å bidra som vakt.  
I 2017 testet komiteen ut noen forskjellige arrange-
menter for å se brukernes behov opp mot frivillige og 
ansattes innsats. På de fineste sommerdagene ble 
det servert saft og kaffe på bryggen, og mange fant 
veien til den flotte terrassen når grillen ble tent for 
servering av hamburger og pølser.  
Innredning av klubbhuset tok form mot slutten av 
sesongen. Før sesongstart 2018 vil det bli install-
ert et lydanlegg å skape ytterligere stemming i vårt 
flotte klubbhus. Det vil også monteres store bilder av 
seilerne som viser fart og spenning i sporten. 

Utstyrskomiteen har en utfordring med å rydde 
i parkerte Optimister og andre båter som ikke brukes 
aktivt. Med ukjente eiere er det vanskelig å finne 
en fornuftig løsning. Her ønsker vi å fjerne båtene 
og legge de ut for salg, delvis for å øke kapasitet-
en, samt få innbetalt manglende havneavgift og få 
båtene aktivisert. 

Vi har som mål å holde regelmessig service på 
tilhengere og ribber. Utstyret er nå i god orden. 
Vi har også hatt god orden på bensinskapet, og retter 
en stor takk til Thomas for god innsats. 

Rib 26 som er relativt ny ble stjålet i høst. Takket 
være jungeltrommene på «Båtfolk på Facebook» 
ble den funnet i Åsgårdstrand.  Stor takk til våken 
havnesjef som låste fast båten og godt samarbeid 
ved berging. Vi søker nå å finne en form for å spore 
båtene aktivt.
Vi har gjennomført alle forbedringer på slipp og 
båtstativer. Vi fortsetter i samme ånd og vil til slutt 
takke alle som deltok på dugnadene. Uten denne 
innsatsen ville det bli svært kostbart å klargjøre 
anlegget for sommer- og vintersesong.

UTØVERKOMITEEN 
Utøverkomiteen har i løpet av 2017 blitt om-
organisert. Det er utnevnt en ny leder, og komiteen 
har ekspandert ved at det nå er flere av utøverne 
som sitter her. Vi i utøverkomitéen håper å kunne 
nå ut til enda flere av de aktive utøverne i KNS. 
 
Vi har mange utøvere som har konkurrert mye både 
innlands og utenlands, og oppnådd gode plasseringer 
i flere klasser.  
Både guttene og jentene gjorde det bra i 29`er ISAF. 
Spesielt nevner vi Mathias Berthet og Alexander 
Franks-Penty som dro i land en andreplass. For å 
kunne fortsette med like gode resultater vil utøver-
komiteen fortsette å jobbe for at utøvernes ønsker 
og behov blir dekket så godt som mulig. Vi er avhen-
gige av at seilerne blir hørt og tatt vare på, og at de 
kommer med innspill som kan føres videre til styret. 
Det siste håper vi å se mer av i 2018.  

Utøverkomitéen arrangerte i år avslutningsfesten 
hvor premiene fra alle årets klubbregattaer ble delt 
ut. Det ble også servert taco og kake til alle.  
Utøverkomiteen har gitt flere innspill til styret om 
ulike tiltak som kan bedre både det sosiale og det 
seilingsmessige i klubben. Utøverkomiteen ønsker at 
seilerne skal få tilgang til klubbhus, en utvidet meny 
med selvbetjening og lys på bryggeanlegget.  
Vårt største ønske er å bli hørt, så alle utøvere kan 
prestere på topp. 

Av leder: Henrik Ørjavik og tidligere leder: Victoria Espeseth

REGATTA/
ARRANGEMENTS-
KOMITEEN
Regatta/Arrangementskomiteen på KNS Seilsport-
senteret har i 2017 bestått av Morten Tveit, Erik 
Christophersen, Børre Hekk Paulsen, Marius Foss, 
Henning Nielsen, Geir Dahl Andersen og Niclas Fure 
(leder). Komiteen har gjennom året gjennomført 2 
møter samt hatt løpende dialog på telefon/epost. 
Komiteens leder sitter også i KNS Arrangements-
forum og koordinerer aktiviteten på Seilsport -
senteret med aktiviteten på Dronningen. 
 
Aktiviteten på KNS Seilsportsenteret har i 2017 vært 
stor og vi har arrangert to NC og et NM, noe som er 
rekord i nyere tid. I tillegg ble det også arrangert 
Blåveisen, Klubbmesterskap og tirsdagsregattaer. 
 
Tirsdagsregatta 
Tirsdagsregattaene startet opp i slutten av april og 
går frem til høstferien. Alle jolleklasser og brettklass-
er på Seilsportsenteret er representert - Optimist, 
Laser, Feva, 29`er, Wazsp, BIC og RS:X. Ny jolleklasse 
på tirsdagsregattaen i 2017 var Wazsp. 
 
Det ble i 2017 seilt totalt 34 race og 86 forskjellige 
seilere har deltatt på en eller flere regattaer. Regat-
taene styres med stødig hånd av Børre Hekk Paulsen 
for 3.dje året på rad. Børre har nå valgt å gi roret til 
nye krefter i 2018 og vi må takke så mye for jobben 
som er lagt ned. Vi ser at antall seilere som deltar på 
tirsdagene er økende. 
 
Blåveisen 
Blåveisen ble arrangert 22-23. april på Seilsportsen-
teret for alle jolleklasser og brett. 
86 seilere deltok hvor optimist var den største 
klassen med hele 26 seilere. Det er kjempegøy å se 
at antall deltakere i Blåveisen har begynt å øke igjen. 
Det ble gjennomført 5 seilaser i flott vindforhold. 
Regattasjef var Sivert Kalvik. 
 
NC 29`er 
NC for 29er klassen ble arrangert den 27-28. mai 
på Seilsportsenteret. Helgen var preget av lite vind. 
Man valgte derfor å slepe båtene ut til Steilene hvor 
vinden fylte tidligere enn på Lysakerfjorden. Dette 
gjorde at man fikk avviklet 5 flotte seilaser. 14 båter 
deltok. Regattasjef var Karl-Christian Agerup. 
 
Klubbmesterskap 
Klubbmesterskapet ble arrangert tirsdag 29. august 
på Seilsportsenteret. Det ble gjennomført 3 seilaser 
for Laser klassene og 2 seilaser for alle andre klasser. 
Antall deltakere var 52 joller/brett. Gratulerer til alle 
klubbmestere! 

NC BIC/RS:X 
NC for brett ble arrangert den 16-17. september på 
Seilsportsenteret. Det deltok 19 BIC seilere og 14 
RS:X seilere. Helgen var preget av lite vind men man 
lykkes å få seilt 3 seilaser. Regattasjef var Henrik 
Wigers Larsen. 
 
Åpent NM BIC/RS:X 
Åpent NM for brett ble arrangert i samarbeid med 
Færder Seilforening den 6-8. oktober på Hvasser i 
et fantastiskt høstvær. Hele fire nasjoner var repre-
sentert (Norge, Sverige, Danmark og Polen) og man 
må tilbake til 90-tallet for å se så mange seilere på 
startstreken. Totalt var det over 40 deltakere som 
fikk gjennomført 7 seilaser. Regattasjef var Sivert 
Kalvik

UTSTYRSKOMITEEN
Utstyrskomiteen ble opprettet 2016, og er godt i 
gang med å gjennomføre rutiner for å forbedre drif-
ten av anlegget.
Vi har forsøkt å organisere øvre plattform og bryg-
gene slik at de skal være ryddige og gi god kapasitet 
på gitt areal til fordel for alle som ferdes der. Det 
viser seg vanskelig å få med seg alle på dette, og 
personlige hensyn går ofte foran klubbens interesse. 

For 2018 vil vi jobbe mer med å få ryddet plassen for 
personlig utstyr som ikke vedkommer den daglige 
driften. Hengerne må lagres utenfor plassen til jol-
lene. Spesielt parkering av hengere har skapt prob-
lemer for de aktive seilerne som må rydde plassen 
før båtene kan hentes frem og rigges. Det har vært 
forbausende liten vilje til å delta i planen om å rydde 
og holde orden på denne delen av driften.
I vår ble bøyer og utstyr for trening og regatta sortert 
og tilpasset slik at hver gruppe fikk sitt utstyr. Vi ser 
at dregger, kjetting og tau forsvinner overraskende 
fort, og vi måtte stadig kjøpe utstyr gjennom ses-
ongen. Erfaring viser at det er vanskelig å holde en 
balje med utstyr til hver treningsgruppe i orden. Hver 
treningsgruppe må aktivt lage rutiner for å ta ansvar 
for sitt utstyr og rydde etter bruk. 
Vi har ommøblert Optimist-stativene slik at vi får mer 
åpen plass til å rigge båter. Nå disponerer vi ca. 64 
plasser for lagring av Optimist og A-joller om vinter-
en, og Optimist i hyller i sesongen. Målet er å få flest 
mulig båter opp i stativet. Dette har fungert relativt 
greit, selv om det er tungvint å stable båter i hyller 
frem for å sette de på bryggen.

I 2018 er målet å merke bryggene slik at Feva og 
kurs-Optimister får sine tildelte områder hvor båtene 
skal stå. Målet med dette er å frigjøre utsettings-
rampene på innsiden av bryggen, slik at de kan fun-
gere for jollene på øvre plattform.

Glade seilere på Kns Seilsportsenter Ulabrand
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NC GRUPPEN I BIC TECHNO 
Det har vært et tett program for NCgruppen i 2017. 
Mange av seilerne deltok på vintertreningen på 
torsdager i Heminghallen og har trent sammen 
i hele år. Mange har bidratt med kjøring og 
organisering for å få sesongen i mål. 

Første samling var i El Medano på Tenerife hvor seks 
seilere deltok – Jan, August, Christian, Ole Marius, 
Bastian og Oda. Pawel var med som trener. På 
denne samlingen var det seiling på småbrett 
og ikke Bic. 

De øvde på strandstart, vannstart og planejibber. 
PWAeliten i slalomseiling lå i treningsleir samme 
sted og seilerne fikk prøve seg på deres trenings-
bane. Flere fikk også sikret seg autografer. Ellers var 
det samling som vanlig med morgenjogg kl. 08.00 
og gjennomgang av teori på kvelden. Vinden var stort 
sett veldig bra, men et par dager var det nokså labert. 
Da var det SUP, løping og en tur i badeland. Vi dro 
hjem veldig fornøyde, både seilere og foreldre som 
fulgte.  

I påsken var det tid for ny samling i Torbole, Garda. 
Her var syv seilere med – August, Sofia, Alexander, 
Jacob, Herman, Mina og Oda. Det var også flere 
brettseilere fra Bergen, så det var en fin norsk gjeng. 
Pawel kjørte morgenjogging kl. 08.00 som vanlig. Vi 
startet oppkjøringen til sesongen med to økter Bic-
seiling hver dag. I påskehelgen var det regatta. Våre 
fikk dessverre bare med seg første dag men flere 
klarte seg veldigbra, selv om det blåste godt over 10 
m/s og var tøffe forhold. Akkurat som i El Medano, var 
både seilere og følge veldig fornøyd med stedet for 
samlingen. Seilerne fikk mange veldig gode økter og 
fikk en pangstart på sesongen.  
Vel hjemme startet seiltreningen på Ulabrand for 
de mest ivrige. Første regatta var Blåveisen. 
Lørdagen var det snø i luften og mye vind – rundt 10 
m/s. Dette ble for kaldt for de fleste brettseilerne, 
og bare et par seilere på RS:X fullførte seilaser 
lørdagen. På søndag var værgudene greiere og det 
ble seiling på de fleste.  Ettersom været ble varmere 
og bedre, møtte stadig flere opp til trening. Det har 
vært nokså varierende oppmøte i år med en hard 
kjerne på 5-6 stykker som stort sett alltid har møtt 
opp. Det har vært flere av seilerne i NC gruppen som 
har vært ute pga. av skade (armbrudd) og sykdom 
(kyssesyken).  

Første NC var i Bergen seilforening i Kristi Himmel-
fartshelgen. Fra KNS dro Mina, Sofia, Tobias, 
Christian, August og Mina. Vi tok turen over fjellet 
allerede onsdag og fikk noen fine treningsdager før 
NC med seilerne fra Bergen. Det var fin vind under 
treningen, men dessverre veldig lite vind under selve 
NC`en, så det ble mye venting og lite seiling.  

Helgen etter var det pinse og det ble felles samling 
for Bic NC og RS:X på Møvik ved Larkollen. Flere 
seniorseilere (inkl. Sebastian Wang-Hansen og Sam 
Sills) kom også. Det var veldig hyggelig at tre fra 
VK-gruppen også kom og var med på samlingen. 
Takket være flere med hytte eller besteforeldre på 
Larkollen fikk vi innlosjert alle som ville være med. 
Det ble servert felles lunsj og middag på hytta til Oda. 
Det regnet en del og blåste litt lite i starten, men 
forholdene ble helt supre på slutten av helgen.  

NC nummer to gikk av stabelen på Hvasser. Her stilte 
en stor gjeng fra både NC-gruppen og RS:X. Det var 
mye vind, store bølger og svært tøffe forhold første 
økt på lørdag. Det var kun et fåtall av Bicseilerne som 
greide å fullføre, og resten av helgen ble banen lagt 
nord for Sandøy. Der var de litt i le og mindre døn-
ninger og man fikk gjennomført NC`en.  

Første uke av sommerferien var det samling i Larvik 
som vanlig. Sofia, Mina, Christian, Mikkel, August, 
Alexander, Jacob og Oda var med. Pawel ble 
dessverre syk, og vi fikk Sam Sills som vikar første 
delen. Det var nyttig med litt annen vinkling på inn-
spillene og alle fikk to til tre oppgaver de skulle jobbe 
med. De siste dagene var det Kristoffer Aubert som 
var trener og det ble kjørt flere treningsregattaer.  
Uken etter hadde vi gleden av å få Imogen Sills til 
Larkollen. Nils Henrik og Mathilde Elise kom fra 
Bergen og ellers var Mina, Sofia, Petter, Jacob, 
Jacob (RS:X) og Oda med deler eller hele uken. 
Det var fin vind og god stemning. Dagen startet med 
morgenyoga. Det ble øvet på starter og taktikk før 
EM og ble også tid til seilteori, kinotur og hyggelige 
kvelder.  

EM i Bic Techno gikk av stabelen siste uken i juli i 
Lorient, Bretagne, Frankrike. Sofia tyvstartet med 
EM i Bic Techno plus, ellers var det bare Oda og Mina 
fra KNS som stilte, så det var jentene som repre-
senterte denne gangen. Det var bra med vind og 
alle heatene gikk av stabelen som planlagt. Etter en 
del dårlige starter i begynnelsen ble startteknikken 
terpet og deretter var de norske først ut. Mina gjorde 
det veldig bra og ble nr. 16, Oda ble nr. 22 i U15 og 
Sofia ble nr. 31 i U17.  

TRENINGSGRUPPER: 

REGATTA REKRUTT
Optimist Regatta Rekrutt er gruppen for seilere 
som har sitt tredje år i jollen. Gruppen startet vårs-
esongen med 12 seilere med fast treningsdager 
på tirsdag og torsdag, etterhvert med deltagelse 
i tirsdagsregattaene. Nivået i gruppen har vært noe 
sprikende, noe som har vært utfordrende med tanke 
på å utforme treningsopplegg som passer for alle. 
Sophie Tjøm har vært gruppens faste trener.    
 
En del av seilerne har deltatt i OAS-regattaene 
i Bundefjorden, Son, Drøbak, Asker og Bærum ved 
siden av vår egen Blåveisen. To seilere deltok 
i NC-regattaen i Bundefjorden. En seiler deltok 
i Coming Stars-klassen i NM i Sandefjord. Det hadde 
likevel vært ønskelig med større regattadeltagelse 
fra gruppen gjennom sesongen. 
 
Tre av seilerne deltok på KNS sin samling på Hankø 
i høstferien, hvor det også er deltagere fra andre 
foreninger. Det var stor stas å få trene og bo sammen 
med de eldre seilerne. Det var også god deltagelse 
på Bærum seilforening sin rekruttsamling i oktober.        
 
Mange av seilerne har hatt stor fremgang i 2017 og 
flere er klare for overgang til Optimist NC fra neste 
sesong.

Glade seilere på høstsamling, Kns Seilsportsenter Ulabrand

Treningssamling på Hvasser
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Seilerne hadde laget album og vi hadde samlet inn til 
en fin gave til Pawel som også var veldig rørt da han 
sa adjø. 
Det har vært barmarkstrening sammen med jolle-
gruppene på Bygdøy i høst og flere fra NC gruppen 
har deltatt. Planleggingen av 2018 sesongen har 
startet og vi håper at flere av VKene tar steget 
over i NC gruppen og blir med på flere regattaer. 
Takk for en fin sesong. Vi gleder oss til 2018.

RS:X: SENIOR 
Seniorgruppen i RS:X besto i 2017 av seks 
ivrige KNS-brettseilere i alderen 19 til 29 år. 
Disse var følgende: Maria Mollestad, Arne Fritjof 
Askvig, Endre Funnemark, Sjur Funnemark, 
Sebastian Wang-Hansen og Arthur Ulrichsen.  
Seilerne vi har i dagens gruppe har selv opparbeidet 
seg et flott miljø, som igjen har medført at flere 
vil satse på seiling i årene fremover. Med godt 
samarbeid mellom KNS, NSF, seilerne og trener 
Lukasz, ser fremtiden lys ut i gruppen. 
 
Realistiske men ambisiøse 
Seilerne er realistiske og vet at det er kun hardt 
arbeid over tid som skaper resultater. Vi er derfor 
avhengig at de holder sammen og gjør hverandre 
gode over tid. At gruppen vokser og at det er stabi-
litet i gruppen, gjør at vi får opparbeidet erfaring og 
forutsigbarhet for fremtidige RS:X-seilere.  
Vi ser at det gror bra i KNS brettseiling, så vi håper at 
dagens RS:X-gruppe vil bidra til at flere følger dagens 
RS:X-seilere til fremtidige OL-arrangementer. Per i 
dag er vi stolte av å ha seilere i gruppen som har OL i 
Tokyo 2020 som fremtidige mål. 
 
Trening 
I 2017 hadde seilerne flere treningsperioder gjennom 
vinteren i Las Palmas, Gran Canaria.  Her fikk de til et 
flott samarbeid med seilere fra andre nasjoner som 
England og Spania. Før EM i Marseilles ble det lagt 
inn treningsøkter i den franske middelhavsbyen. Det 
samme ble gjort før Princess Sofia-regattaen på 
Mallorca. 
I sommer ble det seiling ut fra Seilsportsenteret og 
andre steder i Oslofjorden. I høst har Maria, Sjur, Se-
bastian og Arthur trent regelmessig på Olympiatop-
pen. Seilerne setter stor pris på dette tilbudet, da 
dette gir dem en stor inspirasjon når de ser hvordan 
andre toppidrettsutøvere trener. 
 
Resultater 
De norske seilerne deltok i alle de store internas-
jonale RS:X-regattaene I 2017. Høydepunktet både 
sportslig og opplevelsesmessig var nok VM i Enoshi-
ma, Japan i september. De heldige som fikk oppleve 
dette var Maria, Sebastian, Sjur og Arthur.  
KNS-seilere var representert i følgende regattaer, 
med plassering i parentes:  

Siste uken av sommerferien var det også samling 
i Larvik. Et par hadde begynt på NTGu og hadde 
allerede startet skolen. Christian, Sofia, Petter, Oda, 
Jan og Tobias stilte på camp. Det var god vind og fast 
opplegg med morgenjobb og to økter stødig ledet av 
Pawel.  Tredje NC ble arrangert i Lysakerfjorden. Det 
var deilig sommervær, men veldig lite vind og mye 
venting. Henrik Wigers-Larsen var regattasjef og 
greide å tyne gjennom et par heat, men vi fikk igjen 
kjenne på at NC`er i indre Oslofjord i august ofte er 
forbundet med lite vind.  
Fjerde NC var også lagt til indre Oslofjord på KNS i 
starten av september. Også her var det veldig lite 
vind og igjen klarte Wigers-Larsen å utnytte den 
lille vinden maksimalt og fikk kjørt nok heat til at det 
ble tellende NC. Det var eller mye hygge på land med 
grilling og god stemning. Det som var veldig hyg-
gelig var at flere av VKseilerne deltok i NC både på 
Lysakerfjorden og KNS, noen som gir håp for videre 
rekrutering av regattaseilere.  

Treningene i høst ble stort sett ledet av Pawel. Han 
hadde imidlertid en del fravær hvor NC gruppen til 
dels trente med RS:X gjengen. Vi var også heldige 
å få Imogen Sills en uke som trener på Ulabrand.  
I høstferien var det samling på Ulabrand med daglige 
treninger som også VKene var med på. Vinden var 
grei og hele gruppen fikk godt utbytte av treningen. 
Siste helgen var det åpent NM på Hvasser. Det var 
fint høstvær – ikke så kaldt som vi fryktet. Vinden 
var god og det ble et fint mesterskap hvor også flere 
RS:X seilere fra Polen, Danmark og Sverige kom. Nils 
Henrik  vant U15 med Mina og Oda på andre og tredje 
plass, mens Christian ble beste i U17 klassen. Jacob 
Ruud trakk det lengste strået om plassen til ISAF i 
RS:X klassen. Det var en fin avslutning på sesongen 
i Norge.  

Frem til VM i siste uken av oktober var det trening på 
Ulabrand sammen med RS:X gruppen, men det ble 
fortere mørkt og vi pakket flere ganger sammen 
i stummende mørke. 
Siste uken av oktober var det VM i Bic Techno i Salou 
sør for Barcelona. Fra KNS reiste Mina, August og Oda 
som stilte i U15, og Sofia og Christian som stilte i 
U17. Det var også fem seilere fra Bergen, så vi var en 
fin gjeng fra Norge. Det startet med fine forhold og 
god vind, men midt i uken døde vinden hend og det 
ble flere dager med mest venting. Det resulterte i at 
bare gutter U17 gold fleet fikk 12 heat og 
2 styrkninger, mens resten måtte klare seg med 
11 heat. Mina ble nr. 21, Oda ble nr. 22 og August ble 
nr. 52 (men nr. 3 i silver fleet). Sofia fikk en 26. plass. 
Christian ble nr. 63, men greide å komme i gold fleet 
i sitt første mesterskap. Oda vant ett heat i U15 
jenter og August vant et heat i silverfleet. Begge var 
veldig fornøyd. Vinden tok seg heldigvis opp de siste 
dagene og det ble et fint mesterskap. Dette var også 
siste oppdrag for Pawel som ikke fortsetter som 
trener neste år og vi hadde hyggelig avskjedsmiddag. 

World Cup Miami: Maria (23) Sebastian (19) 
Hyeres: Maria (24) Sebastian (34) 
EM: Maria (32) Sebastian (20) Sjur (51) Arthur (80)  
VM: Maria (31) Sebastian (44)  Arthur (86) Sjur (88) 
Det polske mesterskapet:  Sjur (4) Sebastian (5)  
Endre (14)  Arthur (19)  
NM: Sebastian (1) Arthur (2) Endre (4) Maria (9) Arne 
F. (14) 
Princess Sofia: Sebastian (45) Sjur (75)  Arthur (86) 
Maria (28) 
NC ranking: Sjur (1) Sebastian (2) Endre (3) Maria (1) 

Av: Christopher Ulrichsen, RS:X senior

29’ER
Treningsgruppen i KNS har denne sesongen bestått 
av 7-8 båter med seilere fra KNS, Asker seilforening, 
Bærum seilforening og Bundefjorden seilforening.   
Fire av båtene har KNS besetning. 
29`erne har også i år deltatt i et felles opplegg med 
de andre 29`erne i Norge. Men i motsetning til 2016 
har de seilt mye mer ”hjemme” på Seilsportsenteret. 
Dette har bedret rekrutteringen slik at vi nå har flere 
nye båter til neste sesong. I vårsesongen var Astrid 
Hylen Klippenberg trener for treningsgruppen.  
Seilsesongen startet med kick off i Tønsberg hvor 
nesten alle båtene var med.  Blåveisen ble gjennom-
ført under fine forhold og med alle båtene i trenings-
gruppen som deltagere. De fleste båtene har deltatt i 
alle sesongens NC regattaer og i flere Eurocuper, EM 
og selvfølgelig i NM.
  
KNS gjennomførte en vellykket NC på Seilsportsen-
teret. Pga lite vind på søndagen valgte regattaledels-
en å taue båtene ut til Steilene for å få litt mer vind. 
Dette viste seg å være en god løsning og det ble 
gjennomført 5 fine seilaser.  
 
Resultatene har vært svært gode for KNS-seilerne 
i år. Mathias Berthet og hans makker fra Asker 
Alexander Franks-Penty har seilt svært godt 
gjennom hele denne sesongen og toppet med 
en  5. plass i EM i Quiberon i august. I EM var 
hele 3 av KNS-båtene i gullfinalen. 
 
2 KNS-båter kvalifiserte seg til Youth Worlds i Kina; 
Emilie Dahl Andersen og Maren Edland endte på en 
9.plass og Mathias og Alexander seilte til sølv!  
 
Etter sommeren fikk gruppen ny trener; Måns Häll-
strøm. Han har tidligere erfaring både fra 29`er og 
49`er seiling og har kommet godt i gang med grup-
pen. Det er fremdeles utfordrende med forskjellig 
nivå i gruppen, men med bruk av eksterne trenere 
i tillegg til klubbtrener på de store samlingene har 
det fungert greit denne sesongen. 
 
Resultatmessig har KNS-seilerne hevdet seg bra 

i Norgescupen. Emilie Dahl Andersen og Maren 
Edland vant sammenlagt og de neste 4 plassene 
var også KNS-seilere. I NM, som ble arrangert i Moss, 
vant Mathias og Alexander. Maren Edland og Emilie 
Dahl Andersen fikk sølv, og Alexander Hylen Klippen-
berg og Jeppe Nilsen fikk bronse. 
 
 Rekrutteringen er bedret fra 2016, og det kommer 
sannsynligvis opp flere båter også i kommende 
sesong. Felles treninger med større grupper og 
kontinuitet på trenersiden har gitt gode resultater 
og et klart høyere nivå på våre seilere.  

RS FEVA
Regattagruppen for RS Feva besto i 2017 av 5 båter. 
Oppmøte på trening var variabelt og kun 2 båter 
seilte regatta. En båt konkurrerte aktivt hele ses-
ongen og deltok i Norgescup, klassemester-skap og 
andre regattaer. 

Regattagruppen til Feva-gruppen er for liten til å 
bygge et eget miljø og de ivrige søker seg derfor mot 
miljøet i klassen. Også klassemiljøet er lite og sårbart 
for frafall. Det er ønskelig å få flere seile-re trygge i 
konkurransesituasjon og få på plass en flåte med 2-3 
båter fra KNS, som kan konkurrere sammen. Etter-
som Feva er en tomannsbåt er god sammenset-
ning av lagene helt sentralt for å lyk-kes. God kjemi 
mellom seilerne og avstemt ambisjonsnivå mellom 
foreldre danner grunnlag for en ønsket styrking av 
gruppen.

I Rs Feva: Henrik og Josefine
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Stolt far!

Over og Under: Høstsamling Seilsportsenteret

NM Brett

29er: Maren og Cecilie

Laser: Amalie på kryss

Blåveisen

VM Brett

Supertirsdag!
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Det blir aldri kjedelig å jobbe i KNS, og det å jobbe i 
KNS tåler ikke sammenligningen med andre arbeid-
splasser. Stor respekt for at ikke alle synes det er en 
enkel jobb.  
Det er høyt tempo og i perioder meget press på de 
ansatte og tillegg er mange nye initiativer satt i 
sjøen i 2017 med nytt «Seilas», Færderseilasens 
forflytting til Tønsberg og regatta på Bygdin. 
De ansatte fortjener mye skryt for innsatsen.  
Det er nok å ta tak i, så stor takk til en supergjeng! 
Med forandringer i måten vi jobber kommer det 
naturlig noen rokeringer i personalet.  
Week og mye mere – dette blir moro!  

Johann Halldorsson bestemte seg for å dra tilbake 
til Island, hvor det er full fart på økonomien igjen. 
KNS takker for en stor innsats i foreningen! 

Einar Døsvig hadde tidligere vist interesse for KNS, 
så det var ikke vanskelig å finne en solid erstatning 
for Johann, så velkommen om bord til Einar!  
Året 2018 blir med nye utfordringer: modernisering 
av havnen på «Dronningen», KNS skal stille en bane 
og mannskap til VM for de olympiske klasser i seiling 
i Århus, gjenta suksessen med Færder i Tønsberg, et 
mest sannsynlig rekordstort Grundig Hankø Race. 

Anders Kristensen

SEKRETARIATET

Anders Kristensen: Generalsekretær KNS

 

KONTORVINDU: Sekretariatet i KNS klager ikke på utsikten.

Geir Dahl Andersen: Leder av Seilsportsentret 
og ansvarlig for all aktivitet og utstyr på sentret 

Vibeke Linderoth Grennes: Ansvarlig for medlems-
service, nettbutikk og koordinering av sponsor-
aktiviteter 

Karl Kjørstad: Ansvarlig for regattaer i KNS, 
ligaseiling, innkjøpsansvarlig og vedlikehold 
av utstyr.  

Thomas Schjetlein: Havneassistent Linn Krogh Hansen: Ansvarlig for kommunikasjon, 
nettsidene og sosiale medier  

Per Børstein: Ansvarlig for økonomi, IT 
og administrasjonen av havn og anlegg   

Lene Johansen: Ansvarlig for seilskole og kurs, 
rekruttering og nye seilere på Seilsportsentret 
og Sommermoro

Einar G. Døsvig jr.: Havnesjef og ansvarlig 
for daglig drift av havnen 
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ANSVAR NAVN TELEFON E-POST    
 
RÅDET       
Leder Bjørn Vadholm                            91 54 60 98 Bjorn.Vadholm@rejlers.no 
Nestleder Tom B Knutsen                                         isw@embassi.no 
 Per Undrum                                      per@undrum.priv.no 
 Tor Møinichen                         
 Stig Herbern    
 Trine Tjøm   
 Tom Ottar   
 Jorunn Doornbos  doornb@online.no 
 Christian Begby  cbegby@gmail.com 
      

KONTROLLKOMITEEN       
Leder Nina Braaten 90148830 nin-bra@online.no    
  Anders Myhre 93268632 amy@hjort.no    
  Egil Wold 92052711 egil.wold@outlook.com  
Vara Lars A. Knudsen 90502225 lar-a-kn@online.no    
Vara Dag Sørlie 97533787 dsorlie@online.no    
  

FINANSKOMITEEN      
Leder Jørgen Stang Heffermehl 92293654 jorgen@stang-heffermehl.no 
  Kathrine Baardsen 91909334 kab@rsmi.no    
 Stig Herbern 90820000 herbern@online.no    
Ansatt  Per Børstein 92603512 per.borstein@kns.no  
Ansatt  Anders Kristensen 41464870 anders@kns.no

KOMITEER

ARRANGEMENTSFORUM       
Leder Kristian Fodstad  91773654 kristian.fodstad@meinich.no 
Komitemedlem Ragnar Jan Klevaas 90995593 ragnar.klevaas@online.no  
Komitemedlem Tor Møinichen 90036025 tor@moinichen.no    
Komitemedlem Marit Grundseth  90624787 marit.grundseth@online.no  
Komitemedlem Kai Fegri 45866600 kaf@hint.no    
Komitemedlem Niclas Fure 92869210 niclas.fure@gmail.com  
Komitemedlem Iver S. Waalen  91368801 isw@embassi.no   
Komitemedlem Henning Astrup 90154799 henning.astrup@pactum.no  
Ansatt  Karl Kjørstad 93430356 karl@kns.no    
       
 
VALGKOMITEEN        
Leder Pål Ness  
 Christen Horn Johannesen       
 Marit Grundseth       
Vara Alexander Wang-Hansen       
Vara Thomas Nilsson
        
     
KNS SPORT       
Leder Carolle Reitzer 98203296 carolle.reitzer@schibsted.no  
  Ida Kathrine Berthet      
  Petrus Eide 957 84 568 petrus@eideconsulting.com  
  Eivind Melleby 48487245 emelleby@gmail.com  
Ansatt  Geir Dahl Andersen   geir@kns.no

LOVKOMITEEN        
Leder Morten Johnsen 41900040 mjj@bull.no 
 Egil Wold 920 52 711  egil.wold@wold-riise.no  
  Nini Høegh Nergaard 907 20 303 niniehn@online.no    
Ansatt Anders Kristensen  41464870 anders@kns.no    
       
 
REKRUTTERING OG UTDANNING       
Leder Tor Mønichen  90 03 60 25 tor@moinichen.no motatt  
  Tom Ottar 91321988 tom.ottar@boelgeblikk.no 
Ansatt  Anders Kristensen 93430356 anders@kns.no    
Kontaktperson Styret Anne Moe Nikolaysen      
       
 
DOMMERLAUG        
Leder Bjørn Sissner       
  Tor Mønichen      
  Niclas Fure       
  Karl Kjørtsad      
   

HA 1/HAVNEKOMITEEN       
Leder Sven Ellefsen 92622887 esven@online.no    
 Tom Ottar 91321988 tomottar@boelgeblikk.no  
  Jorunn Doornbos 90072030 jodoor@online.no    
  Kathrine Baardsen  91590934 kab@rsmi.no    
  Bjørn Ekholt  bjorn@eliselektro.no  
  Håkon Ingvaldsen  90939099 hin@hinvesta.no   
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A 1/HAVNEKOMITEEN FORTS
Ansatt  Per Børstein 92603512 per.borstein@kns.no 
Ansatt  Einar Døsvig 93 408 820 einar@kns.no   
Brygge A     
Brygge B       
Brygge C         
       

KONSEPT HUK AVENY OG HAVN       
Leder Tom Ottar       
 Kristian Fodstad      
Ansatt Anders Kristensen        
      

INTEGRET SEILING          
Leder  Steff Herbern       
 Paal Erik Bryhn       
Ansatt  Lene Johansen        
 

REGATTA          
Leder  Kai Fegri  45866600 kaf@hint.no     
 Kristian Fodstad       
 og medlemmer i komiteer for de ulike regattaer      
Ansatt  Karl Kjørstad  karl@kns.no     
  

TIRSDAG OG ONSDAGSREGATTA       
Medlem       
Ansatt  Karl Kjørstad       
  

HANKØ RACE WEEK          
Leder Trine Tjøm 95 74 58 45 tritjoem@online.no     
 Marit Grundseth 90 62 47 87 marit.grundseth@online.no   
  Pål  Erik Bryhn       
 Steff Herbern       
 Dag Olav Nikolaysen       
Ansatt  Karl Kjørstad       
 
        
KONGENS SERIE          
Leder Peter Brandt       
Ansatt  Karl Kjørstad 99510965      
 

UTSTYR OG MATERIELL         
Leder Peter Hauff  peter_hauff@hotmail.com   
  Sven Ellefsen       
Ansatt  Karl Kjørstad       
Kontaktperson Styret Anne Moe Nikolaysen       
  

FÆRDER STYRINGSGRUPPEN       
Leder Anne Moe Nicolaysen       
 Morten Nissen Lie       
 Per Aaserud       
 Halvor Friisk       
 Knut Halvor Hansen       
Ansatt  Anders Kristensen       
        
 

FÆRDER ARBEIDSGRUPPEN       
Frivillig /RO Anne Moe Nicolaysen       
 Nikoline Sundt   Heia de som vinner     
 Marir Grundseth       
 Anders Kristensen       
 Eirik Brekke  Tønsberg SF     
 Thomas Nilson  Tøsberg Sentrum     
Ansatt Linn Krogh Hansen       
Ansatt  Karl Kjørstad      
 
 
TUR OG HAVSEILERKOMITEEN       
Leder, Mand.møter, Info Håkon Ingvaldsen 90939099 hin@hinvesta.no  

Treff på Vannet Hilde Christensen  hilde.christensen@hoegh.com 
 
TS Cup, Treff på vannet, 
Reportasjer Dagfinn Tvedt 99 54 49 75 datve@getmail.no     
 
Mandagsmøter Jan Fr. Mack 90826025 jfm@sailaway.no     
 
Familieturseiler,langtur Christian Langlo 90987377 christianlanglo@gmail.com    
   
Ansatt  Vibeke L. Grennes 95821907 vibeke@kns.no     
 
         
KOMMUNIKASJON OG BRANDING        
Leder Håkon Ingvaldsen  hin@hinvesta.no     
  Ellen Bruusgaard  ellen@designart.no     
Ansatt  Anders Kristensen  
Ansatt  Vibeke Krogh Hansen       
Ansatt  Linn Krogh Hansen        
 
        
DRONNINGEN          
Leder Einar B. Moen 90 13 67 39 einar.moen@thoresen-moen.no  
  Marit Grundseth 90 62 47 87 marit.grundseth@online.no   
  Bettina Moen       
 Erik Ask 99 52 28 18 erik-ask@online.no     
 Per Undrum       
Ansatt  Anders Kristensen      
 
         
POOLBÅT         
Leder Frederic Courivaud 48235196 frederic.courivaud@gmail.com  
 Arne Lanatowitz 45001851 lanatowitz@gmx.de    
 Daniel Aase 93818528 aase.daniel@gmail.com   
Ansatt Karl Kjørstad       
 
         
LIGA         
Leder Kristoffer Spoone       
  Kristian Fodstad       
 Thomas Nilson       
Ansatt Karl Kjørstad       
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EXPRESSSEILERE: Tirsdagsregatta i sen augustsol. Foto: Catharina Frostad.

Færderseilasen  Plass Båtnavn Skipper Mannskap  Båttype
           
Klassiske treseilere  2 Isolde Terje Christiansen   8m CR
           
NOR-R  T1 3 Veiva Jan Gunnar Asbjørnsen   Elan 3
NOR-R  H3 1 WaterGate Erlend Munkeby   11 Metre
NOR-R  H2 3 Kariette Per Undrum   First 35
NOR-R  T4 1 Easygoing Mikkel Vislie   X-46
           
NOR U-Spi M1 3 Miss Flænders Helge Flinder   HR 26
           
R26  3 Anne Grete Steff Herbern   J-80 OD
R45  2 Too Bonita Knut G Heje   XP-44
           
Skøter   3 Liv Terje Smith   CA
           
TUR 1  3 Måken Andreas Lie Johansen    
TUR 4  2 Blue Magic Finn P. Holter   Jeannneau SO 42 
           
X-35  1 Barcarole op. IV Bjørn Vadholm   X-35
X-35  2 Vortex Martin Moe   X-35
X-35  3 Xarami Amun Høysøien   X-35
           
TurGlede  1 True Time Frank-Tore Toresen    
TurGlede  2 Königin D.W Per Cato Risberg   Bavaria 37
          

Hollænderseilasen  Plass Båtnavn Skipper Mannskap  Båttype

NOR-R2  1 Kårstua Andreas Abildgaard   Elan 310
NOR-R5  2 Vortex Martin Moe   X-35
           
NOR U-Spi  3 FEM Finn Erik Bjerke   X-37

Shorthanded 1  3 Redline Andreas Lawson   Sun Fast 3200
           
TUR  1 Umoe Marius Ilstad   Baltic
TUR  2 Aria Karl Erik Rønstad   Bavaria 42 C
          
 
GRUNDIG Hankø Race Week Plass Båtnavn Skipper Mannskap  Båttype

Drake  2 Friendship Christian Nygaard Odd Erik Aks  Drake
  3 Ar Gwellan Bjørn Sissener Carolle Reitzer  Drake
       J/70  
  1 Norwegian Steam Eivind Astrup Thomas Nillson  J/70
           
Melges 24  2 Baghdad I Kristian Nergaard Trond Solli-Sæther/
     Espen Stokkeland/Erik Kongshaug M24
Melges 24  3 Baghdad II Kristoffer Spone Christen Horn Johannessen/
     Børre Hekk Paulsen/
     Sigurd Hekk Paulsen  M24
         
IOD  1 Huttetu 5 Fred Olsen   IOD
           
11 Metre  3 WaterGate Erlend Munkeby Marin Johnson  11 Metre
          
 
GRUNDIG Sailing Cup  

J/70  2 GRUNDIG I Eivind Mellebye Elling Heiberg, 
     Lars Horn Johannessen  J/70
          
 
Norgesmesterskap  Plass Båtnavn Skipper Mannskap  Båttype

Snipe  3 Kristoffer Spone Karmen Spone   Snipe
Knarr  2 Lisa Dag Ivar Yreberg   Knarr
Laser Radial  (open)  2  Line Flem Høst   Laser Radial
29’er  2  Mathias Berthet   29’er
29’er  3  Alexander Hylen Klippenberg Jeppe Nilsen  
29’er  3  Emilie Dahl Andersen   29’er
Killing  2 Karmen Kristoffer Spone Karmen Spone  Killing
Snipe Masters  1 Art Of Sailing Kristoffer Spone Christen Horn Johannessen  Snipe Masters
Optimist Gutt  1  Markus-August Berthet   Optimist Gutt
Express  1   
   Baghdad Expressen Kristian Nergaard Trond Solli-Sæther/  Express    
     Espen Stokkeland og Erik Kongshaug  
Express  3 Blow Maritime Christian Løken   Laser Standard  
  1  Herman Thomasgaard   Laser Standard
Laser Radial  2  Celine Therese Herud   Laser Radial

KNS TOPP 3 PLASSERINGER I REGATTA 

KONGELIG NORSK SEILFORENING - MEDLEMMER     
   

Medlemmer fordelt på alder og kjønn opptelling pr november          
    
Alder 0-5 0-5 6-12 6-12 13-19 13-19 20-25 20-25 26-49 26-49 50 + 50 + totalt
Kjønn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn 
             
Pr 19.11.14 4 7 140 198 62 132 21 69 160 786 228 1914 3721
Pr 10.11.15 5 6 127 215 68 132 26 63 122 732 232 1890 3618
Pr 10.11.16 5 4 112 205 62 114 28 72 119 700 207 1723 3351
Herav LIV  1 3 0 0 0 1 0 1 2 13 57 184 262

Pr 17.01.17  3 2 81 149 68 133 28 61 108 631 208 1716 3188

Pr 01.02.18  3 3 70 130 76 155 28 66 115 647 215 1817 3325
Herav LIV  0 2 1 2 0 1 0 1 2 15 55 184 263

Pr	01.02.18	

0-5	kvinner 0-5	menn 6-12	kvinner 6-12	menn 13-19	kvinner 13-19	menn 

20-25	kvinner 20-25	menn 26-49	kvinner 26-49	menn 50	+	kvinner 50 +	menn 
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Norgesmesterskap forts Plass Båtnavn Skipper Mannskap  Båttype

RS:X  1  Sebastian Wang-Hansen   RS:x
RS:X  3  Endre Funnemark   RS:x
RS:X  2  Arthur Ulrichsen   RS:x

Melges  1 Storm Capital Sivert Denneche og Ane Gundersen   

11 Metre  2  Kyrre Tjøm   
11 Metre  3  Rolf Eero Dyrnes, Ulf Lønnemo og Carl Philip Lie   11 Metre

BIC Brett  3  Christian Linnerud   BIC

ORCi  2  Ola Aabye, Christian Lindeen og Erik Folkeson   ORCi
ORCi  2 Sons of Hurricane Sarah C. Brooke    ORCi

Mesternes Mester  2  Kristian Nergaard Trond Solli-Sæther og   J/70 
     Erik Kongshaug
Mesternes Mester  3  Kristoffer Spone Christen Horn Johannessen/
     Børre Hekk Paulsen/
     Sigurd Hekk Paulsen  J/70
         
Nordiske mesterskap  Plass Båtnavn Skipper   Båttype

J/70  1 Norwegian Steam Eivind Astrup Thomas Nilsson  J/70
         
        
Europamesterskap   

U23 Kiel  1  Ragna & Maya Agerup   49erFX

Verdensmesterskap         
  
Star World Championship 1  Eivind Mellebye   Star

Junior World Championship 1  Ragna & Maya Agerup   49erFX

Youth Sailing World 
Championship  2  Mathias Berthet   29’erA

Norgesmesterskap 2017      
 
NM-medaljer til KNS:
Laser Standard: gull til Hermann Tomasgaard
Laser Radial åpent (gutter og jenter): sølv til Line Flem Høst
Laser Radial damer: sølv til Celine Therese Herud
Optimist gutter: gull til Markus-August Berthet
Snipe: bronse til Kristoffer Spone/Karmen Spone
Killing: Sølv til Kristoffer Spone/ Karmen Spone 
Snipe Master: gull til Kristoffer Spone/Christen Horn Johannessen
29er: gull til Mathias Berthet  (og Alexander Franks-Petty, Asker)
29er: sølv til Emilie Dahl Andersen (og Maren Edland, Asker)
29er: bronse til Alexander Hylen Klippenberg/Jeppe Nilsen
Express: gull til Kristian Nergaard/Trond Solli-Sæther/Espen Stokkeland/Erik Kongshaug
Express: bronse til Christian Løken (om bord hos Petter Mørland Pedersen, Arendal)
Knarr: sølv til Dag Ivar Ytreberg (resten av mannskapet fra andre foreninger)
Melges 24: gull til: Sivert Denneche og Ane Gundersen (hos Peder Jahre, Tønsberg)
11: MOD: sølv til Kyrre Tjøm (hos Anders Wilhelmsen, Tønsberg)
11: MOD: bronse til Rolf Eero Dyrnes, Ulf Lønnemo og Carl Philip Lie (hos Johnny Hjerpseth, Røyken)
BIC brett: bronse til Christian Linnerud
RS:X: gull til Sebastian Wang-Hansen
RS:X: sølv til Arthur Ulrichsen
RS:X: bronse til Endre Funnemark
ORCi: sølv til Ola Aabye, Christian Lindeen og Erik Folkeson (hos Aasmund Drolsum, Soon)
ORCi: sølv til Sarah C. Brooke (hos Jon Sverre Høiden, Bundefjorden)
Mesternes mester: sølv til: Kristian Nergaard, Trond Solli-Sæther og Erik Kongshaug
Mesternes mester: bronse til Kristoffer Spone/Christen Horn Johannessen/Børre Hekk Paulsen/Sigurd Hekk Paulsen    
  

Norsk Seilsportliga 

J/70    Kristoffer Spone, Malin Sundelin Rørvik, Benedicte Heide, Peter Hauff    J/70
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Datakostnader
Kostnadene er ca. kr. 388.000 høyere enn fjoråret og ca. 193.000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes primært ubudsjetterte kostnader
til utvikling av nye websider for KNS.

Reparasjon/vedlikehold
Det er kostnadsført kr. 1.940.287 i reparasjon og vedlikehold på båter, brygger, eiendom og anlegg. Dette er ca. 202.000 over fjoråret og
ca. kr. 175.000 mer enn budsjettert. Mye av dette skriver seg til ubudsjetterte, men nødvendige utskiftinger av seil til J/70 og J/80. Det
er også gjort flere større reparasjoner av jordfeil i strømanlegget i havnen.

Inventar/utstyr
Regnskapsposten er på ca. kr. 887.000, dette er en økning med 475.000 fra fjoråret og det er ca. 400.000 mer enn budsjettert. Dette
skyldes en prinsippendring av behandling av bytteavtale med Helly Hansen AS om bruk av vareprøver til eget bruk blant funksjonærer.

Utgifter kurs/instruksjon
Disse poster utgjør kr. 1.014.833, en økning fra fjoråret på kr. 108.995. Budsjettert kostnad var kr. 473.000. Avviket skyldes en vridning
fra år til år avhengig av om KNS engasjerer selvstendig næringsdrivende eller bruker timelønnede ansatte til seilopplæring/trening.
Posten må derfor også sees i sammenheng med lønnskostnadene.

Vann, strøm og renhold
Posten utgjør kr. 2.375.367, en økning på hele kr. 1.492.000 fra i fjor. Fjorårstallene var unormalt lave i fjor. Økning i strømforbruk utgjør
over 500.000, mesteparten av dette beløpet skriver seg til økning i nettleie som følge av endret tariff og målemetode.

Leie lokaler, brygger og utstyr
Totale leiekostnader utgjorde kr. 1.344.354, dette er kr. 464.102 høyere enn i fjor, men kr. 24.146 høyere enn budsjettert. Leieavtaler for
leie av utstyr for midlertidige løsninger (telt og toaletter) for seilsportsenteret og leie/serviceavtale for tilhengere til bruk på
seilsportsenteret er videreført også i 2018.

Reise og diett
Det er kostnadsført kr. 1.498.799 reisekostnader, dette er en økning på kr. 266.715 fra i fjor. Av totalbeløpet utgjør kr. 142.415
reisekostnader til samlinger i inn- og utland. Disse reisekostnadene har en motpost på inntektssiden under Treningskontingent og
kursinntekter. En god del av økningen ellers skyldes budsjetterte reiser i forbindelse med deltakelse i seilsportligaen og gjennomføring av
Grundig Sailing Cup.

Kontorrekvisita og kopiering
Det er kostnadsført kr. 94.147 i slike kostnader, omtrent som i fjor og som budsjettert.

Telefon, porto, vakthold
Årets kostnad er kr. 255.380, en økning på kr. 38.140 fra i fjor, men 55.000 under budsjett.

Annen fremmed tjeneste
Posten består i år av honorar til Godt Selskap AS, som forestår utleie av selskapslokalene på Dronningen. Videre inngår kostnader til
innleie av kranbil i forbindelse med opptak og utsetting av båter som lagres på land ved Huk Aveny 1, og honorar til en samarbeidsparner
for Færderseilasen.

Støtte til aktive
Posten inneholder støtte som er bevilget til aktive utøvere via tildelings-komiteen i KNS Sport og av leder av seilsportsenteret i fellesskap.
Styret har i tillegg bevilget noe ekstra enkeltstøtte etter individuelle søknader.

Kontingenter
Posten omfatter blant annet medlemskontingent til Norges Seilforbund, Oslo og Akershus Seilkrets, ICOYC, Oslofjorden friluftsråd 
og stiftelsen Blått Flagg.

Forsikringer
Posten viser kr. 331.573, dette er omtrent som fjoråret.

Renteinntekter/kostnader
Gjennomsnittlig rentenivå for bankinnskuddene har vært relativt uendret sammenlignet med fjoråret. Rentesatsen på pantelånet 
er for tiden 3,1%.

Langsiktig gjeld
Byggelån/pantelån er nedbetalt til 4.250.000. Langsiktig gjeld til Erik Ankers Fond på kr. 1.400.000 er uendret.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Kundefordringer og kortsiktig gjeld øker vesentlig, primært pga periodisert medlemskontingent 2018 og vinterhavnleie 2017/2018.

Egenkapital
Egenkapitalen endres med regnskapsmessig resultat -374.261 til kr. 11.785.049.

05_ØKONOMI
ØKONOMI OG FINANS
Totalvurdering
Regnskapet gjøres opp med et netto underskudd på kr. 374.261 mot budsjettert underskudd kr. 657.100. Likviditeten har gjennom 
hele regnskapsåret vært tilfredsstillende. Ønsket fleksibilitet i tilgang på likviditet oppnås nå via en kassekreditt på kr. 5.000.000. 
Det er hittil ikke vært nødvendig å trekke på denne kreditten. Spesielt for regnskapsåret er gjennomføringen av VM8mR på Hankø i august. 
Resultatet for mesterskapet er netto overskudd ca.100.000, men bruttotall på over 2.000.000 gjør at mange poster i resultatregnskapet 
viser unormalt høye tall.

INNTEKTER
Kontingenter og båtavgift
Kontingentinntektene er ca. kr. 52.000 lavere enn fjoråret og ca 140.000 under budsjett. Dette tilsvarer en netto avgang på ca. 60
medlemmer. Ubetalt medlemskontingent for 2017 er purret 2 ganger fra KNS og etter det sendt til rettslig inkasso. Krav som ikke er
betalt en måned etter påkrav fra inkassobyrået, blir avskrevet i medlemssystemet, men de følges fortsatt videre opp av inkassobyrået.
Denne praksis gir normal en del inntektsføringer av tidligere avskrevne fordringer, dette har også skjedd i år. Avsetning for tap på
fordringer er kr. 330.000, uendret fra fjoråret. Salgsinntekter flagg, vimpler og effekterSalg av flagg, klær og klubbeffekter er isolert 
sett noe høyere enn fjoråret og budsjett.

Utleie havn, kran, parkering og lokaler
KNS har hatt en god utnyttelse i havnen i sommer. Ombygging av plasser har gitt ønsket effekt, og vi jobber videre med dette. 
Tendensen til at flere faste plasser enn normalt må leies ut på sesongbasis fremfor at nye medlemmer inngår 15-årsavtaler fortsetter. 
Det må antas at både konkurransesituasjonen i Indre Oslofjord og den generelle konjunktursituasjonen i Norge kan være årsaken til dette.
Utleie av selskapslokalene er omtrent som i fjor, men litt lavere enn forventet. Ordrereserven vedrørende kommende arrangementer
kunne om ønskelig vært noe høyere, men den er på omtrent samme nivå som på samme tid i fjor.

Prisene i havnen er gjenstand for årlige endringer under styrebehandlingen av neste års budsjett. De senere år er havneprisene øket med
det høyeste av endring i pris- eller lønnsindeks, og det antas at denne praksis vil bli videreført for både sesongleie og forskuddsleie. For
kommende år legges til grunn en endring på 3,5 %.

Inntekt avskrivning innskudd havneplasser
Inntekten er på 1.660.000, ca. 70.000 lavere enn i fjor. Det er tegnet nye kontrakter som gir en netto kontantstrøm fra forskuddsleie 
påover 4.000.000 kr.

Treningsaktiviteter og kurs
Posten viser en økning fra fjoråret på ca. kr. 203.000, mesteparten kan sannsynligvis tilskrives aktivteter i 4. kvartal 2017.

Sponsorinntekter og offentlig støtte
Disse inntektene øker vesentlig på grunn av utbetalingstidspunktet for momsrefusjon samt at det i forbindelse med VM8mtr ble 
inngått egne sponsorkontakter med vensentlige beløp, og det ble mottatt støtte fra Østfold Fylkeskommune og Fredrikstad kommune 
i forbindelse med VM.

Diverse inntekter
Posten viser kr.1.980.136 mot kr. 1.741.815 i fjor. Budsjettert inntekt var 703.000. I denne posten ligger ca. kr 123.000 fra salg av brukte
joller, båter og motorer. Det resterende vedrører i hovedsak viderefakturering av trenerkostnader for utenlandske trenere for brettseilere,
viderefakturering av kostnader til sponsorer og felles fakturering av reisekostnader for seilere som går på Norges Toppidrettsgymnas. 
I tillegg kommer innbetalinger fra VM-deltakerene for deltakelse på diverse sosiale arrangementer.

KOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader
Posten viser en økning fra i fjor med kr. 1.818.091 men er ca. 788.000 lavere enn budsjettert. De faste lønningene gitt en normal
inflatorisk endring på 2,0 % i fjor. Varekjøp flagg, vimpler og effekter
Posten er økt med ca. kr. 156.000 fra fjoråret og er ca. kr. 213.000 høyere enn budsjettert. Foreningens lagerbeholdning av klubbeffekter
er øket men anses nå å bestå av mer kurante, men dyrere utstyr enn tidligere.

Seilas
Utgivelse og distribusjon av medlemsbladet Seilas øker med ca. 268.000. Dette skyldes at utgivelsen av det første nr. av Seilas med VB
Media AS som produsent kostet noe mer enn planlagt, og at fra 1/11-17 så inngår også digital utgave av Seilmagasinet i denne posten.

Transport/bilkostnader
Av totalen på kr. 404.244 er ca. 263.000 relatert til bilkostnader for havnebil og VW Caravelle til bruk på KNS Seilsportsenter Ulabrand.
Dette er noe høyere enn i fjor, og skyldes et etterslep på reparasjoner og servicekostnader.

Regattakostnader
Regnskapet viser kr. 1.425.865 i regattakostnader, en økning på ca. kr. 208.000. Dette skyldes primært kostnader relatert
til Færdersielasen og til VM8mtr.

Drift båter
Posten er på ca. kr. 133.000, godt under budsjett 222.000. Noe vedlikeholdsarbeid var planlagt utført 4. kvartal 2017 men er 
utsatt til 1.kvartal 2018.

Annonser og markedsføring
Markedsføring skjer mer og mer på sosiale medier fremfor tradisjonell annonsering. Posten viser kr. 395.264, en stor økning på 
ca.312.000 fra i fjor og det er brukt ca. kr. 110.000 mer enn budsjettert.

Datakostnader
Kostnadene er ca. kr. 388.000 høyere enn fjoråret og ca. 193.000 høyere enn budsjettert. Dette skyldes primært ubudsjetterte 
kostnader til utvikling av nye websider for KNS.

Reparasjon/vedlikehold
Det er kostnadsført kr. 1.940.287 i reparasjon og vedlikehold på båter, brygger, eiendom og anlegg. Dette er ca. 202.000 over fjoråret 
og ca. kr. 175.000 mer enn budsjettert. Mye av dette skriver seg til ubudsjetterte, men nødvendige utskiftinger av seil til J/70 og J/80. 
Det er også gjort flere større reparasjoner av jordfeil i strømanlegget i havnen.

Inventar/utstyr
Regnskapsposten er på ca. kr. 887.000, dette er en økning med 475.000 fra fjoråret og det er ca. 400.000 mer enn budsjettert. Dette
skyldes en prinsippendring av behandling av bytteavtale med Helly Hansen AS om bruk av vareprøver til eget bruk blant funksjonærer.

Utgifter kurs/instruksjon
Disse poster utgjør kr. 1.014.833, en økning fra fjoråret på kr. 108.995. Budsjettert kostnad var kr. 473.000. Avviket skyldes en vridning
fra år til år avhengig av om KNS engasjerer selvstendig næringsdrivende eller bruker timelønnede ansatte til seilopplæring/trening.
Posten må derfor også sees i sammenheng med lønnskostnadene.

Vann, strøm og renhold
Posten utgjør kr. 2.375.367, en økning på hele kr. 1.492.000 fra i fjor. Fjorårstallene var unormalt lave i fjor. Økning i strømforbruk utgjør
over 500.000, mesteparten av dette beløpet skriver seg til økning i nettleie som følge av endret tariff og målemetode.

Leie lokaler, brygger og utstyr
Totale leiekostnader utgjorde kr. 1.344.354, dette er kr. 464.102 høyere enn i fjor, men kr. 24.146 høyere enn budsjettert. Leieavtaler 
for
leie av utstyr for midlertidige løsninger (telt og toaletter) for seilsportsenteret og leie/serviceavtale for tilhengere til bruk på
seilsportsenteret er videreført også i 2018.

Reise og diett
Det er kostnadsført kr. 1.498.799 reisekostnader, dette er en økning på kr. 266.715 fra i fjor. Av totalbeløpet utgjør kr. 142.415
reisekostnader til samlinger i inn- og utland. Disse reisekostnadene har en motpost på inntektssiden under Treningskontingent og
kursinntekter. En god del av økningen ellers skyldes budsjetterte reiser i forbindelse med deltakelse i seilsportligaen og gjennomføring 
av Grundig Sailing Cup.

Kontorrekvisita og kopiering
Det er kostnadsført kr. 94.147 i slike kostnader, omtrent som i fjor og som budsjettert.

Telefon, porto, vakthold
Årets kostnad er kr. 255.380, en økning på kr. 38.140 fra i fjor, men 55.000 under budsjett.

Annen fremmed tjeneste
Posten består i år av honorar til Godt Selskap AS, som forestår utleie av selskapslokalene på Dronningen. Videre inngår kostnader til
innleie av kranbil i forbindelse med opptak og utsetting av båter som lagres på land ved Huk Aveny 1, og honorar til en samarbeidsparner
for Færderseilasen.

Støtte til aktive
Posten inneholder støtte som er bevilget til aktive utøvere via tildelings-komiteen i KNS Sport og av leder av seilsportsenteret 
i fellesskap. Styret har i tillegg bevilget noe ekstra enkeltstøtte etter individuelle søknader.

Kontingenter
Posten omfatter blant annet medlemskontingent til Norges Seilforbund, Oslo og Akershus Seilkrets, ICOYC, Oslofjorden friluftsråd og
stiftelsen Blått Flagg.

Forsikringer
Posten viser kr. 331.573, dette er omtrent som fjoråret.
Renteinntekter/kostnader
Gjennomsnittlig rentenivå for bankinnskuddene har vært relativt uendret sammenlignet med fjoråret. Rentesatsen på pantelånet 
er for tiden 3,1%.

Langsiktig gjeld
Byggelån/pantelån er nedbetalt til 4.250.000. Langsiktig gjeld til Erik Ankers Fond på kr. 1.400.000 er uendret.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Kundefordringer og kortsiktig gjeld øker vesentlig, primært pga periodisert medlemskontingent 2018 og vinterhavnleie 2017/2018.

Egenkapital
Egenkapitalen endres med regnskapsmessig resultat -374.261 til kr. 11.785.049.
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KNS - Balanse pr. 31. desember 2017 / 30. september 2016

EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL

2017 2016 2017 2016

Anleggsmidler Egenkapital

Huk Aveny 1 4 166 000 4 166 000 Kapital 11 785 049 12 159 309

Parkeringsplass/brygge 1 687 285 1 687 285 Sum egenkapital (note 7) 11 785 049 12 159 309

Havneanlegg 7 114 713 6 535 917

Innredning Klubben AvsetningerAvsetningerAvsetningerAvsetninger

Båter 3 205 084 2 660 294 Avsetn. livsvarige medlemmer 414 672 396 877

Bil / Traktor 339 987 365 105 Sum avsetninger 414 672 396 877

Inventar 88 355 132 542

KNS Seilsportsenter 28 989 905 30 262 936 Langsiktig gjeldLangsiktig gjeldLangsiktig gjeldLangsiktig gjeld

Pantelån (note 9) 5 650 000 6 275 000

Sum anleggsmidler (note 4) 45 591 329 45 810 079 Utsatt inntekt seilsenter (note 5) 17 625 896 18 172 146

Innbetalt forskuddsleie havn 16 757 207 14 373 382

Depositum  - havn 406 965 406 965

Sum langsiktig gjeld 40 440 068 39 227 493

OmløpsmidlerOmløpsmidlerOmløpsmidlerOmløpsmidler Kortsiktig gjeldKortsiktig gjeldKortsiktig gjeldKortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 786 659 758 573

Premie- og varebeh.  KNS 576 275 543 999 Skyldig skattetrekk 274 597 220 950

Kundefordringer 3 817 066 434 434 Erik Ankers fond 20 492 3 831

Andre kortsiktige fordringer 285 226 669 263 Annen kortsiktig gjeld 7 628 654 1 929 005

Bankinnskudd (note 8) 12 083 448 8 095 791 Lønn, mva og offentlige avgifter 1 003 154 857 528

Sum omløpsmidler 16 762 015 9 743 487 Sum kortsiktig gjeld 9 713 555 3 769 886

SUM EIENDELER 62 353 344           55 553 566 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 62 353 344            55 553 566

     Oslo, 14.  februar 2018

                            Styret i Kongelig Norsk Seilforening

-------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------

Karl Christian Agerup Nils Klippenberg Anne Moe Nikolaysen Steff Herbern

Styreleder 1. Nestleder 2. Nestleder Styremedlem

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Carolle Reitzer Kristian Fodstad Håkon Ingvaldsen

Styremedlem Styremedlem Styremedlem

-------------------------- -------------------------- --------------------------

Kathrine Baardsen Ida Kathrine Berthet Anders Kristensen

Varamedlem Varamedlem Generalsekretær

KNS - Resultatregnskap 2016/17 - Budsjett 2016/17 - 2018
Regnskap Regnskap Budsjett

for perioden 1. oktober 2016 - 31. desember 2017 2016-17 2015-16 2016-17

DRIFTSINNTEKTER
Kontingentinntekter 5 086 615 5 138 567 5 227 000

Salgsinntekter flagg, vimpler, effekter etc. 858 026 761 337 790 000

Startkontingent regatta 2 148 356 1 465 252 1 999 000

Inntektsført gave- og spillemidler utbygging 821 250 648 000 935 000

Sponsorinntekt, offentlig støtte og mva-komp. 7 228 963 3 691 739 5 816 000

Utleie havn, kran, parkering og lokaler 11 203 546 9 601 710 10 779 000

Treningskontingent og kursinntekter 4 345 753 4 142 643 5 293 000

Inntektsført andel forskuddsleie havneplasser 1 660 485 1 730 637 1 875 000

Diverse inntekter 1 980 136 1 718 348 703 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 35 333 129 28 898 232 33 417 000

DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader (note 2,3) -13 185 141 -11 367 050 -13 727 000

Varekjøp flagg, vimpler og effekter -482 920 -326 916 -270 000

Regattaprogrammer og kurshefter -134 806 -145 548 -170 500

Møtekostnader -116 991 -28 859 -111 000

Seilas -1 047 967 -780 000 -1 000 000

Bil- og transportkostnader -404 244 -325 095 -301 000

Regattakostnader -1 425 865 -1 217 978 -1 253 500

Forbruksmateriell -87 143 -55 607 -56 000

Drift båter -133 518 -124 620 -222 000

Annonser og markedsføring -395 264 -83 047 -285 000

Utgifter kurs/instruksjon -1 014 833 -905 838 -472 750

Honorar revisjon og juridisk bistand -179 844 -20 000 -65 000

Reparasjoner og vedlikehold -1 940 287 -1 738 267 -1 765 000

Datakostnader -1 080 237 -692 259 -887 500

Ordinære avskrivninger (note 4) -4 455 207 -3 866 792 -4 496 500

Leie lokaler, brygger og utstyr -1 344 354 -880 253 -1 368 500

Vann, strøm og renhold -2 375 367 -883 260 -1 698 000

Inventar og utstyr -887 414 -413 006 -398 000

Kopiering og kontorrekvisita -94 147 -98 995 -75 000

Annen fremmed tjeneste -99 228 -163 492 -221 250

Konsulenthonorarer -614 185 -201 918 -280 000

Telefon, porto, vakthold -255 380 -217 240 -310 400

Reisekostnader -1 498 799 -1 232 084 -1 677 000

Støtte til aktive -650 000 -882 000 -750 000

Gaver og representasjon -617 776 -73 622 -726 200

Lisens NSF og kontingenter -508 093 -514 377 -589 500

Forsikringspremier -331 573 -323 114 -430 000

Diverse kostnader -3 868 -77 865 -210 000

Tap på krav 29 681 -184 237 0

Bank og kortgebyrer -188 696 -156 889 -145 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -35 523 466 -27 980 227 -33 961 600

DRIFTSRESULTAT -190 338 918 005 -544 600

Renteinntekter 118 754 113 877 50 000

Rentekostnader (note 9) -302 677 -664 772 -162 500

NETTO RENTEKOSTNADER -183 923 -550 895 -112 500

ÅRSRESULTAT -374 261 367 110 -657 100

Fra egenkapital -374 261 367 110

Sum disponeringer -374 261 367 110
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Noter til KNS årsregnskap 2016-2017

Note 1 
Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. 
Foreningens årsmøte i desember 2016 bestemte at man skulle gå over fra avvikende regnskapsår
1/10 - 30/9 til i stedet benytte kalenderåret  som regnskapsår.   Dette er gjennomført i år og regnskapsperioden 
i resultatregnskapet omfatter således 15 måneder.  Dette må hensyntas ved sammenligning av tall i år
mot i fjor. Regnskapsprinsippene for periodiseringer er ikke endret i regnskapsåret, men forskjelling periodiseringsdato
slår vesentlig ut på enkelte balanseposter. 

Inntekter - generelt

Ved varesalg:
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført 
til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres 

med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet

Ved tjenestesalg:
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når 
tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget 
på transaksjonstidspunktet.

Inntekter - spesielt

Medlems- og båtkontingent
Inntektsføres over medlemsåret, som samsvarer med regnskapsåret. 

Havneleie
Havneleie inntektsføres over leieperioden. Forskuddsbetalt havneleie inntektsføres over avtaletiden på 15 år.
Styret fastsetter årlig økning av havneleie og forskuddsleie, normalt benyttes et prosenttillegg tilsvarende 
budsjettert økning av lønnskostnadene som rådgivende for beslutningen.  Vinterleie havn er periodisert 
med grunnlag i virkelige kalendermåneder inntekten kan tilskrives. 

Startkontingenter, treningskontingent og kursinntekter

Disse inntektsføres når arrangementet avholdes.

Sponsorinntekter
Inntekten regnskapsføres i henhold til bestemmelse i sponsorkontraktene.  Noen av sponsorkontraktene
inneholder bytteavtaler / barteravtaler. 

Mottatte gaver
Mottatte gaver øremerket bygging av nytt seilsportsenter er ført som langsiktig gjeld i balansen.  Posten 
reduseres i samme takt som ordinære avskrivninger av anlegget.  Disse startet i dette regnskapsåret. 

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det 
ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter 
skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Bygning, tomt og
parkeringsplass i Huk Aveny 1 er ikke gjenstand for avskrivninger.  Se spesifikasjon av anleggsmidler under note 4. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Premie- og varebeholdning

Premie- og varebeholdning er vurdert til laveste av anskaffelseskost eller virkelig verdi.
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•Som KNS 

medlem får du 

10% på leie av 

Dronningen

•Dronningen egner 

seg for alle type 

anledninger: 

bryllup, dåp, 

konfirmasjon, 

firmafest, julebord                            

•Egne drikkevarer 

kan medbringes







• All mat lages på 

stedet

• Kun lukkede 

arrangementer

• For booking og 

informasjon - 

kontakt oss på: 
dronningen@kns.no

• Tlf:  91 13 18 35

• Heldagsseminar 

med full middag på 

kvelden.

Dronningen Selskapslokaler
Ditt klubb lokale - din mulighet!

Mye møter?


Ta ditt neste dagmøte i 
det flotte styrerommet 

på Dronningen. 


Vi serverer kaffe, frukt 
og te ved ankomst-samt 
varm lunsj, og en kake 
til ettermiddagskaffen.


Ta kontakt for pris.
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06_KJØP, SALG ELLER PANSETTELSE AV FAST EIENDOM
Ingen saker på agenda.

07_INNKOMNE SAKER
Følgende to saker er kommet inn – begge fra Styret i KNS:

a.  Det er fremlagt forslag om endring av vedtektene i KNS’ fond for å forenkle administrasjon og øke avkastningen. 
For de fleste av fondene er det KNS’ styre og Råd, samt EX-Klubben som godkjenner endringene, hvilket er gjort våren 
2017. Spesielt for Alfred W.G. Larsens fond gjelder at forslaget må godkjennes av KNS’ styre og råd samt godkjennes 
i ht. de regler som gjelder for endring av KNS’ lover, dvs. ved 2/3 flertall i årsmøte. De endrede vedtekter er vedlagt. 
Styret og Rådet godkjente vedtektene hhv. 29.04.2017 og 29.03.2017. Styret ber om årsmøtets tilslutning 
til endringene.

b. Revidering av lover etter krav fra NIF:
§ 4 (6) Som innbudte medlemmer kan styret ta opp personer som har gjort seg fortjent av foreningen.
§ 4 (7) Æresformann og æresmedlemmer utnevnes av ordinært årsmøte etter innstilling fra rådet og styret.
Endres til: § 4 (6) Æresformann, æresmedlemmer utnevnes av ordinært årsmøte etter innstilling fra rådet 
og styret og innbudte medlemmer unevnes av styret.

§ 5 (2) Medlemmer som har betalt kontingent i 50 år, er fritatt for videre betaling av kontingent.
Endres til: § 5 (2) Medlemmer som har betalt kontingent i 50 år, betaler minimumssats vedtatt av Idrettstinget 
i Norges Idrettsforbund 

§ 13 (1) 10. b) 3-5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Endres til: § 13 (1) 10. b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

08_KONTINGENTER           
  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Medlemmer over 25 år 1450 1510 1555 1610 1670  1750

Ektefelle/samboer medlemskap 520 540 560 580 600 630

Medlemmer mellom 19 og 25 år 500 500 500 500 500 550

Medlemmer under 19 år 300 300 300 300 300 325

Livsvarig medlemskap (25 X medlemskap) 25000 25000 39000 40250 41750 43750

Livsvarig medlemskap for ektefelle/samboer 
til livsvarig medlem  15000 15000 15000 15000 15000 15000

Medlemmer som har betalt kontingent i 50 år – – – – – 100

Familiekontingent  2575 2650 2715 2790 2870 2500

Båtavgift for medlemmer under 25 år 375 375 375 375 375 375

Båtavgift for medlemmer over 25 år 575 600 610 630 660 690

Æresmedlemmer og innbudt medlem 0 0 0 0 0 0
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09_BUDSJETT
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10_VALG
Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøte 2017

STYRET
Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøte 2018

STYRET
Nytt Verv Navn Valgbarhet Nåværende verv  Valgt
Leder Karl-Christian Agerup Ikke på valg   2016
1.nestleder Nils Klippenberg Ikke på valg   2016
2. nestleder Anne Moe Nikolaysen Foreslås valgt 2. nestleder  2016
Styremedlem Kristian Fodstad Ikke på valg Styremedlem  2014
Styremedlem Håkon Ingvaldsen Ikke på valg Styremedlem  2016
Styremedlem Nine Paulsen Foreslås valgt (ny)   2018
Styremedlem  Aleksander Wang-Hansen Foreslås valgt (ny)   2018
Varamedlem Kathrine Baardsen Foreslås valgt  Varamedlem  2016
Varamedlem Ida Kathrine Berthet Foreslås valgt  Varamedlem  2016

RÅDET
Navn Verv Valgbarhet  Valgt
Bjørn Vadhollm  Foreslås gjenvalgt  2014
Tor Möinichen  Ikke på valg  2013
Per Undrum  Foreslås gjenvalgt  2014
Tom B. Knutsen  Ikke på valg  2012
Stig Herbern  Ikke på valg  2015
Trine Tjøm  Ikke på  valg  2016
Tom Ottar  Ikke på  valg  2016
Jorunn Doornbos  Ikke på  valg  2016
Christian Begby  Ikke på valg  2016
Rådet velger selv ordfører, varaordfører og sekretær

KONTROLLKOMITEEN
Navn Verv Valgbarhet  Valgt
Nina Bråten Medlem Foreslås gjenvalgt  2013
Anders Myhre Medlem Foreslås gjenvalgt  2013
Egil Wold Medlem Foreslås gjenvalgt  2015
Lars A. Knudsen Varamedlem Foreslås gjenvalgt  2015
Dag Sørlie Varamedlem Foreslås gjenvalgt  2013
Kontrollkomiteen velger selv leder

KNS råd har besluttet å innstille:

Valgkomiteen
Navn Verv Valgbarhet  Valgt
Pål A. Næss  Medlem Foreslås gjenvalgt 2015
Carolle Reizer Medlem Foreslås valgt 2018
Thomas Nilsson Medlem  Foreslås valgt 2018
Herman Horn-Johannessen Varamedlem Foreslås valgt 2018
Niclas Fure Varamedlem   Foreslås valgt 2018

KNS REPRESENTANTER
INTERNASJONALT

WORLD SAILING

Board of Directors
H.M. Kong Harald V, President of Honor

Council
Tor Møinichen, alternate
Racing Rules Committee
Marianne Orvin Middelthon

International Umpires Sub Committee
Marianne Orvin Middelthon

Offshore and Oceanic Committee
Thomas Nilsson

Special Regulations
Per Bøymo

OCEAN RACING COUNCIL (ORC)

Measurement Committee
Per Bøymo

Rating Officers Committee
Per Bøymo

Event and offshore Committee
Thomas Nilsson

ORC Congress
Thomas Nilsson
Per Bøymo
Sverre Ellingsen

EUROSAF

Contact & Cooperation Committee
Tor Møinichen

INTERNATIONAL COUNCIL OF YACHTS CLUBS

Nominations Committee
Ragnar Klevaas 

BALTIC CRUISING NETWORK
Jan Fredrik Mack

KNS REPRESENTANTER
NASJONALT

NORGES SEILFORBUND

Styret
Jørgen Stang Heffermehl, President

Valgkomiteen
Tor Møinichen, leder

Lovkomitéen
Egil Wold, leder

Arrangør- og Dommerutvalget
Tor Møinichen, leder
Thomas Albert Kresse

Regel og appellkomitéen
Marianne O. Middelthon, leder
Harald Sørensen
Tor Møinichen
Christen Horn Johannessen 

Teknisk komité
Thomas Nilsson
Sverre Ellingsen
Bjørn Vadholm
Per Bøymo

Trenerutvalget
Iens Ludvig Høst, leder

Ligautvalget
Karl Even Kjørstad

JOHAN ANKERS FOND
Birger Kullmann, styreleder
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Foreningens Æresformann:
H.M. Kong Harald V

Fyrstelige Æresmedlemmer:

H.M. Dronning Sonja

H.M. Kong Konstantin

H.H. Prinsesse Irene

H.H. Prinsesse Astrid fru Ferner

HKH Kronprins Haakon

HKH Kronprins Frederik

Æresmedlemmer:

1982 Kristian Hansen

2005 Peter T.M. Brandt

2010 Einar B. Moen

2011 Ragnar Klevaas

Innbudte medlemmer:

1989 Morten Bergesen

1998 Knut Frostad

2000 Bjørn Løken

2001 Henrich Nissen-Lie

2001 Herman Horn Johannesen

2003 Tulle Kamfjord

2003 Peder Lunde jr.

2005 Marit Grundseth

2006 Egil Wold

2006   Arve Sundheim (Generalsekretær i ISAF)

2007   Ragnar Klevaas

2007  Moritz Skaugen Jr.

2008   Thomas Kresse

2008   Steff Herbern

2008   Peer Moberg

2009   Stig Herbern

2009   Erik Ask

2009   Kristian Nergaard

2009   David Tunick

2010  Paal Erik Bryhn

2010  Haakon Horn

2010   Nils Hauff

2011   Ragnar Kvam

2011   Craig Symonette

2012   Aleksander Wang-Hansen

OVERSIKT OVER ÆRES- OG INNBUDTE MEDLEMMER I KNS

2012   Marie Solberg

2012   Per Eugen Kristiansen

2012   Jens Ulltveit Moe

2012   Eivind Astrup

2012   John Stork (GB)

2013  Pål A. Næss

2013  Tor Møinichen

2013  John Platou

2014 Thomas Thesleff (FIN)

2014 Carl Gustav Pihl (S)

2015 Jan-Erik Næss 

F.v: Tor Møinichen, Einar Moen, Kristian Hansen, Peter Brandt og Sven Ellefsen som venter 
på at Kronprinsen skal ankomme til Stjernen i forbindelse med Kongens serieseilaser 2017.

Stjernen til kai på Dronningen

Sira i fin flyt.  Foto Ole Christian Olsen, Den kongelige politieskorte

Nydelig utsikt mot HYC
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11_ORIENTERINGSSAKER: TAKK TIL VÅRE SPONSORER:



Seiling - en ren glede!


