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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 fi nner sted.

Denne årsrapporten inneholder 
enkeltrapporter fra de respektive komiteer 
og fra sekretariatet. 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 11 regulære styremøter. 

Foreningens 134. årsmøte fant sted torsdag 
15. mars 2018 med 30 stemmeberettigede 
medlemmer til stede.

2018 var året hvor Havnekomiteen for 
alvor jobbet med utskifting av havnen 
på Dronningen, etter at styret på våren 
2018 bestemte at havneanlegget må 
skiftes over de kommende årene. En 
utskiftingsprosess som forventes påbegynt 
i 2019.  

KNS er den ledende seilforeningen i 
Norge på regattabanen, både blant senior- 
og juniorseilere. Les mer om dette i 
regattakomitéens rapport. KNS ble også 
i år Norges mestvinnende seilforening. 
Årets store regatta på seniorsiden var 
World Sailing sitt VM i Århus for alle 
OL klassene. Her bemannet KNS en av 
banene med banemannskap og samlet 
derved verdifull internasjonal erfaring i 
regattasammenheng. På vannet imponerte 
KNS sine eliteseilere som kvalifi serte 
Norge til OL i Tokyo i 2020 i 4 klasser.

J/70 seilingen i Norge fortsetter å vokse 
og oppslutningen om både ligaseiling 
og J70 som regattaklasse fortsetter å 
vokse. Samarbeidet med Grundig rundt 
Grundig Sailing Cup fortsatte i 2018, med 
regattaer i Oslo, Hankø, Son og på Bygdin. 
Klubbens J/70- og J/80-båter er fl ittig 
brukt både til trening til seilsportligaen 
og som introduksjon til kjølbåtseiling for 
våre juniorer. «Båt pool»-ordningen der 
medlemmer kan låne båtene til ordinær 
trening gjennom hele uken tiltrekker seg 
fremdeles mange interessenter.

For klubbens eliteseilere var 2018 året 
hvor de første nasjonsplassene til OL ble 
delt ut og å sikre disse var et naturlig mål 

for de fl este. Våre seilere slo til og sikret 
nasjonsplass i fi re klasser i VM i Århus, en 
bragd få, om noen, andre klubber i verden 
kan skilte med. Dessverre mistet vi en av 
disse båtene da Agerup-jentene valgte å 
fokusere på studier, men heldigvis er det 
en bredde i troppen som gjør at vi fortsatt 
har fl ere gode OL-kandidater. Ikke minst 
har vi Herman Tomasgaard som i 2018 
defi nitivt etablerte seg i den absolutte 
verdenstoppen. Vi ser også positivt på 
mulighetene frem mot Paris i 2024 med 
fl ere unge seilere som viser seg frem, blant 
annet med to gullmedaljer fra junior-VM 
i 29er. KNS har hvert år bidratt med 
betydelige bevilgninger til enkeltutøvere 
på elitenivå og det er styrets intensjon å 
fortsette denne satsingen frem mot OL i 
2020, 2024 og videre. Uten en vesentlig 
forbedring i seilforbundets økonomi vil 
dette fortsette å være en forutsetning 
for at vi skal oppnå vårt mål om å være 
representert i de olympiske leker også i 
fremtiden.

Støtten til eliteseilerne kommer i tillegg 
til den betydelige støtte som ytes gjennom 
foreningens satsning på yngre seilere. 
Satsningen har gjennom de siste årene 
vist seg svært vellykket idet mange av 
våre seilere, både på junior- og elitenivå, 

STYRETS BERETNING 2018



har oppnådd meget gode resultater 
internasjonalt.

Tur- og havseilergruppen har igjen 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. 

2018 ble for Færderseilasen et år med 
høsting av fl ere erfaringer i forhold 
til Tønsberg som målby. I forbindelse 
med seilasen ble det gjennomført noen 
endringer, deriblant innføring av betaling 
for seilere som ønsket å gå på konsert, 
det ble etablert en Sailors` Lounge kun 
for seilere og i tillegg dette testet vi 
elektronisk egenerklæring.

Driften på KNS Seilsportsenter Ulabrand, 
der hovedtyngden av foreningens 
aktiviteter rettet mot våre junior- og 
jolleseilere foregår, har gått bra i løpet av 
sesongen med godt belegg på seilskolen, 
treningsaktivitetene og Sommermoro. 
Det gjenstår fremdeles noe arbeid med å 
ferdigstille anlegget, men det er gjort store 
fremskritt i året som er gått med tanke på 
ferdigstillelse i 2019.

Foreningen har lykkes i å fornye 
kontraktene med to av våre største 
sponsorer, nemlig Turkish Airlines 
og Grundig. I tillegg er en del nye 
kommet til. Vi takker disse og øvrige 
samarbeidspartnere for deres viktige 
bidrag til foreningens økonomi. 
Foreningens strategiplan 2020 som ble 

vedtatt i 2016 har vært utgangspunktet 
for styrets arbeid også i 2018. Det arbeides 
med å sette ut i livet de siste større 
initiativene i 2020 strategien, deriblant 
etablering av «KNS Way» som mal for 
hvordan klubben fungerer og arbeider. 
Arbeidet med ferdiggjøring av KNS 
Seilsportsenter Ulabrand fortsetter.

Styret er fornøyde med det første 
driftsåret av bladet Seilas som igjen 
er blitt ett rent KNS-blad. Styret 
føler at det er lettere å nå ut med 
nyheter og oppdateringer til hele 
medlemsmassen gjennom bladet, og at 
dette er ett godt supplement til øvrige 
kommunikasjonskanaler.

Engasjementet i frivillighetsapparatet er 
tilfredsstillende og særlig er det ett økt 
engasjement for regattavirksomheten 
vår som er gledelig. Foreningen har god 
pågang av frivillige som ønsker å bidra til 
ulike sider av vår virksomhet. Foreningen 
vil gjerne uttrykke sin store takknemlighet 
for den fl otte innsatsen som ytes av 
våre frivillige. En fortsatt styrking av 
medlemmenes engasjement i klubben er 
blant styrets viktigste oppgaver fremover.

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. 

Årets resultat viser et resultat som er 

bedre enn budsjettert. Foreningens 
langsiktige gjeld til fi nansiering av 
KNS Seilsportsenter Ulabrand, er 
nedbetalt med 500 TNOK til 5,1 MNOK. 
Foreningens likviditet er god. 
Se forøvrig egne kommentarer i rapporten 
om fi nans 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 forekomme forskjellsbehandling 
grunnet kjønn. Foreningens virksomhet 
forurenser ikke det ytre miljø. 
Sykefraværet blant de ansatte er på ca. 1 
prosent. Det arbeides kontinuerlig med 
miljøtiltak, og foreningens havn ble for 
9. år på rad sertifi sert som «blått fl agg» - 
marina, en sertifi sering som setter strenge 
krav til avfallshåndtering, 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 2018 er avgitt under 
forutsetning om fortsatt drift. Styret 
bekrefter at denne forutsetningen er til 
stede. Styret foreslår at årets overskudd på 
kr. 507.251 disponeres slik det fremgår av 
årsregnskapet.
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Full fart mot Tokyo
KNS har som målsetning at våre utøvere 
skal være representert i alle OL, samt at 
vi skal ta medalje i hvert OL.

KNS Sports oppgave er å arbeide for å 
oppnå denne målsetningen ved å bistå 
våre eliteseilere, forvalte de midlene styret 
i KNS hvert år bevilger til toppidrett og 
å følge opp seilerne og deres utvikling i 
samarbeid med Norges Seilforbund og 
Olympiatoppen.

Året har vært preget av det store målet 
for alle våre seilere, World Sailing 
Championship i Århus i august. 
Dette var første mulighet for å sikre 
nasjonskvalifi sering til OL i Tokyo om to 
år. Vi er stolte av at KNS sannsynligvis er 
den klubben i verden hvis seilere sikret 
fl est nasjonsplasser med plasser i 49erFX, 
Laser, Laser Radial og RS:X Men. 

I 49erFX leverte Ragna og Maia Agerup 

strålende resultater gjennom sesongen, 
blant annet med 2. plass i World Cupen 
i Miami, 8. plass i EM og 9. plass og 
nasjonskvalifi sering i VM i Århus. 
Dessverre (for oss) har de bestemt seg 
for å legge OL-satsingen på hyllen for 
å konsentrere seg om studier. Med det 
mistet vi ett av våre beste kort til OL i 
Tokyo og en av båtene vi hadde store 
forhåpninger om at skulle være med å 
kjempe for at vi igjen skulle kunne nå 

KNS SPORT



 Kongelig Norsk Seilforening 2018  7

målsetningen om OL-medalje.

I Laserklassene har vi to seilere, Hermann 
Thomasgaard og Line Flem Høst. 
Hermann har levert resultater helt i 
verdenstoppen gjennom hele sesongen. I 
verdenscupfi nalen ledet han frem til siste 
merke og ble slått kun med centimetre 
på målstreken. I EM leverte han en solid 
6. plass og i VM i Århus slo han til med 
nok en 6. plass og sikret kvalifi seringen.  
Line var plaget av skade i forsesongen, 
men kom sterkt tilbake med blant annet 
en andreplass i Kielerwoche og en 23. 
plass i VM, hvor hun i begynnelsen av 
mesterskapet snuste på medaljer og 
til slutt sikret nasjonsplassen. Vi ser 
at når alt klaff er så er Line med helt i 
verdenstoppen. 

I Nacraklassen har vi ett og et halvt lag. 
Tiril Bue seiler med Mathias Mollatt fra 
Moss Seilforening. Mathias har slitt med 
skade hele sesongen og vår juniorseiler 
Jeppe Nilsen har vikariert innimellom 
sin egen 49er satsing. Skadesituasjonen 
har påvirket både utvikling og resultater, 
men vi håper de kommer sterkere tilbake 
i 2019. Nicholas Fadler Martinsen og 

Martine Steller Mortensen har seilt 
sammen i fl ere år, men seilte første sesong 
for KNS i 2018. De har de siste årene 
kommet under først Seilforbundets og nå 
våre vinger og har hatt en bratt utvikling. 
Nacraklassen er ung som olympisk klasse 
og spesielt som foilende katamaran. Dette 
gjør at det er større muligheter for å 
etablere seg i toppen og vi håper at våre 
kan gjøre det i årene som kommer.

I RS:X-klassen har vi hatt fi re seilere, 
Sebastian Wang-Hansen, Sjur Funnemark, 
Arthur Ulrichsen og Maria Mollestad. Sjur 
har dessverre vært skadet hele sesongen 
og bestemte seg i høst for å legge opp. 
Maria slet med skade på forsesongen 
og måtte endelig kaste inn håndkleet 
før VM i Århus. Hun har siden jobbet 
godt og tett med det medisinske laget på 
Olympiatoppen og har forhåpninger om 
å komme tilbake i løpet av 2019 og å sikre 
den nasjonsplassen hun ønsket å sikre i 
2018. Sebastian Wang-Hansen har levert 
en av sine beste sesonger og kan skilte 
med en sterk 17. plass i VM i Århus og 
nasjonsplass til OL i tillegg til en 15. plass i 
verdenscupen på OL-banen i Endoshima. 
Arthur Ulrichsen er en seiler vi har store 
forhåpninger til i årene som kommer og 
som vi primært satser på at skal kunne ta 
over etter Sebastian den dagen han gir seg, 
selv om ingenting ville være bedre enn at 
han gir Sebastian kamp om innstillingen 
allerede til Tokyo.

NSF
KNS Sport har tett dialog med Norges 
Seilforbund og sportssjef Rigo de 
Nijs for å tilrettelegge for klubbens 
landslagsseilere, samt for seilere som er 
kandidater til å bli landslagsseilere. KNS 
Sport tildeler også økonomisk støtte som 
klubben gir utøverne. Denne består av en 
grunnstøtte samt en del basert på årets 
resultater. KNS Sport har i 2018 tildelt 
totalt kr 700.000 til sine eliteseilere.

Inn i 2019-sesongen har vi tre nye 
utøvere: Endre Funnemark i RS:X og 
Alexander Klippenberg og Jeppe Nilsen 
i 49er. Hovedmålene for 2019 vil være 
at Hermann, Line og Sebastian klarer 
kravene for OL-deltakelse, at Maria 
Mollestad kommer tilbake og klarer sin 
nasjonskvalifi sering i RS:X kvinner, at 
Nacraene klarer sin nasjonskvalifi sering 
og at 49eren når gullfi nalen i vårt eget 

U23-VM i Risør. 

OL
OL i 2020 nærmer seg og vi gjør det vi 
kan for å maksimere medaljemulighetene 
der. Vi kan imidlertid ikke glemme at 
det kommer et OL i 2024 og at vi må ha 
med oss våre yngre seilere mot dette. 
Seiling er en erfaringsbasert idrett og 
det tar mange år å etablere seg i toppen 
internasjonalt. Vi har fl ere unge seilere 
som banker på døren til KNS Sport og 
som har levert fantastiske internasjonale 
resultater i løpet av året, det gjelder 
spesielt våre juniorverdensmestere i 29er. 
Vi følger nøye med og må gjøre det vi kan 
for å utvikle disse frem mot OL i 2024 i 
Marseille.

KNS Sport har i 2018 bestått av Carolle 
Reitzer (Aleksander Wang-Hansen 
fra april) (leder), Eivind Melleby, Ida 
Kathrine Berthet, Petrus Eide og fra 
administrasjonen, Geir Dahl Andersen.
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Kurs og trening for barn, 
ungdom og voksne KNS Seilskole har et stort trening- og 

kurstilbud for barn, ungdom og voksne 
med teori og praksis. 

Av Lene Johansen

Seilskolen har arrangert trening og 
kurs for barn/ungdom og voksne i 18 
år. Seilskolen har hele tiden som mål å 
oppdatere og utvikle sine kurstilbud for å 
sikre god kvalitet og mange kursdeltakere. 
Trenings- og kurstilbud evalueres etter 
hvert år og tilpasses deltakernes ønsker 
og behov. 
I løpet av 2018 har KNS seilskole hatt 983 
barn og voksne på kurs og nybegynner / 
videregående trening.
Kort oversikt over deltakerantall fra 2015 
til 2018:

I tillegg til de faste planlagte aktivitetene 
har Seilskolen hatt deltakere på diverse 
seilarrangement hvorav det største med 
55 deltakere og ukentlig bedriftsseiling for 
Equinor og DNB i J/80. 

EN KORT PRESENTASJON 
AV KURSENE
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 fl ettet sammen 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 fl ytekule 
i toppen. Båten er 442 cm lang og 198 

År Ant.
2015 793

2016 770

2017 809

2018 983

FAMILIEKURS for barn med foreldre

KNS SEILSKOLE
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cm bred med et seilareal 10 kvm. Hunter 
146 har storseil, fokk med rulleforstag og 
senkekjøl. 

Familiekurset gikk over 6 uker vår 
og høst, med seiling en kveld i uken. 
Nybegynnerne hadde fokus på grunnleg-
gende seilopplæring slik at alle fi kk 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 seilkar-
rieren i optimist.

Seilkurs som aktivitetsskoletilbud – 
trening på dagtid fra kl. 15.00-17.30
For barn 7-12 år, nybegynner og videregå-
ende nivå, har KNS tilbud om seilkurs i 
aktivitetsskoletiden fra kl. 15.00-17.00 
KNS tilbyr seiltrening med skoleskyss, 

skolekjøring fra grunnskoler i storOslo til 
KNS Seilsportsenter Ulabrand. Barna blir 
hentet på skolene og kjørt til seiltrening. 
Etter trening henter foreldrene barna på 
seilsportsenteret.
Kursene blir arrangert som nybegynner 
og videregående optimisttrening 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 nybegynner trening dag og kveld
Nybegynnerseiling 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 

KURS- OG TRENINGSTILBUDET I 2018: ANTALL DELTAKERE
Familiekurs, et barn + en voksen i A-jolle: 32 seilere, barn med foreldre

Optimist nybegynner dagtid: 84 seilere

Optimist nybegynner kveldstid: 31 seilere

Optimist videregående dagtid:  22 seilere

Optimist videregående kveldstid:  18 seilere

Brett nybegynner dagtid: 12 surfere

Brett nybegynner kveldstid: 19 surfere

Brett videregående kveldstid: 16 surfere

Brett Master, brettrening for voksne: 14 surfere

Brett helgekurs barn, ungdom, voksne: 39 surfere

RS Feva nybegynner dagtid: 5 seilere

RS Feva nybegynner kveldstid: 9 seilere

RS Feva regattaseilere kveldstid: 5 seilere

Sommermoro, 4 uker: 455 seilere

6 ukers voksen opplæring i 3 ulike båttyper: 20 seilere

6 ukers jollekurs RS Quest: 24 seilere

6 ukers kurs VK. nivå i kjølbåt: 15 seilere

Turseilerkurs: 12 seilere

NYHETER 2018:
Seiling på dagtid for voksne: 10 seilere

Paraseiling: 14 seilere (fra 6 – 60 år)
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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 fi kk omvisning 
på seilsenteret, ble kjent med gruppen, 
utstyr og trenere før vi dro til Nortvedt 
bad og gjennomførte bassengtrening med 
båter og seilere. I bassenget lærte alle nye 
seilere hvordan man kullseiler, retter opp 
båten og at man faktisk kan oppholde seg 
under båten.

Gjennom vår og høst sesongen har trener-
staben 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 de trente dag eller kveld. Dette 
sikret god struktur, planlegging, kvalitet 
og måloppnåelse.

OPTIMIST VIDEREGÅENDE TRENING 
DAG OG KVELD 
Videregåendeseiling barn 7-12 år, med 
trening dagtid kl. 15.00-17.00 eller 
kveldstid kl. 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 opti-
misten. Det er ikke krav til egen båt. Alle 
seilerne kan benytte KNS uteleiebåt. 
Seilerne fortsatte med hardplastop-
timister, men gikk over til et stort 
optimistseil.
Trenerne la ned mye arbeid i gruppen slik 
at alle skulle klare kravene til sølvroret. 
Sesongen ble avsluttet med 

premieutdeling av sølvror, foreldremøte, 
evaluering og planleggingsmøte for 2019 
sesongen.

BRETT-DAG OG KVELDSTRENING
På nybegynnertreningen gjennomgår 
surferne krav til bronsefi nnen.
Det er ingen krav til eget utstyr. KNS 
har utleiebrett med rigg og seil tilpasset 
nybegynnere.
I 2018 var det nybegynnertrening dagtid, 
onsdag kl. 15.30-17.30, kveldstid kl. 18.00-
20.00 mandag eller onsdag, eller nybe-
gynner Express med to treninger i uken 
tirsdager og torsdager.
I 2017 hadde KNS fantastiske bretts-
eilere som virkelig inspirerte og som 
førte til at vi i 2018 hadde 16 surfere på 
kveldstreningene. 
For brett voksentrening, brett Master 
er trener Lars Due-Tønnessen er 
en stor ressurs og utrolig populær. 
Han har i hovedsak hatt ansvaret for 

OPTIMISTGJENGEN PÅ BRYGGA

voksne brettseilere, men er en ekstra 
ressurs for brett trenerteamet og for 
administrasjonen.
Brettrenerne og oppmenn har bidratt 
til gode treninger og et veldig godt og 
inkluderende miljø. Seilerne avsluttet 
sesongen med premieutdeling der alle fi kk 
velfortjent bronse, sølv og gullfi nne. Det 
ble gjennomført foreldremøter med evalu-
ering, planlegging av 2019 og valg av nye 
oppmenn for ny sesong.

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 
Sommermoroukene var det stor akti-
vitet, fart og moro på seilsportsenteret 
med 455 barn og 26 instruktører pr uke 
i full aktivitet. KNS er utrolig heldige 
som har så mange dyktige instruktører 
som stiller opp på Sommermoro år etter 
år. Det er en fi n 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 treff e 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 er 
derfor et stort 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 fl is», lage mat, trøste 
eller bare leke litt. Mange av instruktørene 
jobber alle ukene, hvilket er en stor fordel.

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 2018 var det trening dagtid, torsdag 
kl. 15.30-17.30, kveldstid kl. 18.00-20.00 
mandag, onsdag og torsdag for nybegyn-
nere og regattaseilere i en samlet gruppe. 
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. Seilerne hadde god 
progresjon gjennom sesongen og de siste 
treningene ble brukt til spesialisering av 
båthåndtering og fi ntrim. Vi organiserte 
fl ere regattaer og tekniske konkurranser 
hvor seilerne fi kk muligheten i å konkur-
rere mot hverandre. Alt i alt hadde vi det 
gøy og seilerne er klar for å jobbe mot mer 
konkurransedreven seiling i neste sesong.
Praktiske seilkurs for ungdom og voksne 
2018

• Brett kurs helg og kveldstrening
• Båtpoolordningen J/70 og J/80
• 6 ukers nybegynnerkurs for voksne i 3   

ulike båttyper
• 6 ukers kurs i jolle, RS Quest
•  6 ukers kurs i J 80
•  Turseiler kurs med Sven Ellefsen, en 

aktiv tur og regattaseiler i KNS
•  Turseiler kurs med Jon Amtrup, an 

aktiv seiler, Explorer og forfatter

KURS FOR UNGDOM OG VOKSNE 
I 2018 har KNS hatt to ulike nybegynner-
kurs 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, RS Quest som er 
en større jolle som seiles av 2-3 voksne og 
J 80 som kjølbåt som seiles av 4 deltakere 
og en instruktør. 

På det andre nybegynnerkurset benyttet 
deltakerne en og samme båttype, RS 
Quest. 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 tilbakemel-
dinger fra deltakerne både på båttyper, 
kursinnhold og formidlingsevnen til 
instruktørene. 

KNS oppsummering for voksenkursene 
i 2018 er gode instruktører og fornøyde 
deltakere og kurs som innfridde mer enn 
forventningene. 

HELGEKURS I BRETTSEILING 
FOR VOKSNE
KNS arrangerte helgekurs i mai, juni, 
august og september. 
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 man deltakerne måtte ha egne 
våtdrakter og våtsko

TURSEILERKURS
KNS arrangerer turseilerkurs for nybe-
gynnere og for de som allerede har 
erfaring, men som ønsker å bli sikrere på 
båthåndtering, de ulike arbeidsoppgavene 
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velfortjent bronse, sølv og gullfi nne. Det 
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Dette er et attraktivt tilbud og ukene 
fylles opp allerede tidlig på våren. I 
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som har så mange dyktige instruktører 
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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 treff e 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 er 
derfor et stort 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 fl is», lage mat, trøste 
eller bare leke litt. Mange av instruktørene 
jobber alle ukene, hvilket er en stor fordel.

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 2018 var det trening dagtid, torsdag 
kl. 15.30-17.30, kveldstid kl. 18.00-20.00 
mandag, onsdag og torsdag for nybegyn-
nere og regattaseilere i en samlet gruppe. 
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. Seilerne hadde god 
progresjon gjennom sesongen og de siste 
treningene ble brukt til spesialisering av 
båthåndtering og fi ntrim. Vi organiserte 
fl ere regattaer og tekniske konkurranser 
hvor seilerne fi kk muligheten i å konkur-
rere mot hverandre. Alt i alt hadde vi det 
gøy og seilerne er klar for å jobbe mot mer 
konkurransedreven seiling i neste sesong.
Praktiske seilkurs for ungdom og voksne 
2018

• Brett kurs helg og kveldstrening
• Båtpoolordningen J/70 og J/80
• 6 ukers nybegynnerkurs for voksne i 3   

ulike båttyper
• 6 ukers kurs i jolle, RS Quest
•  6 ukers kurs i J 80
•  Turseiler kurs med Sven Ellefsen, en 

aktiv tur og regattaseiler i KNS
•  Turseiler kurs med Jon Amtrup, an 

aktiv seiler, Explorer og forfatter

KURS FOR UNGDOM OG VOKSNE 
I 2018 har KNS hatt to ulike nybegynner-
kurs 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, RS Quest som er 
en større jolle som seiles av 2-3 voksne og 
J 80 som kjølbåt som seiles av 4 deltakere 
og en instruktør. 

På det andre nybegynnerkurset benyttet 
deltakerne en og samme båttype, RS 
Quest. 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 tilbakemel-
dinger fra deltakerne både på båttyper, 
kursinnhold og formidlingsevnen til 
instruktørene. 

KNS oppsummering for voksenkursene 
i 2018 er gode instruktører og fornøyde 
deltakere og kurs som innfridde mer enn 
forventningene. 

HELGEKURS I BRETTSEILING 
FOR VOKSNE
KNS arrangerte helgekurs i mai, juni, 
august og september. 
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 man deltakerne måtte ha egne 
våtdrakter og våtsko

TURSEILERKURS
KNS arrangerer turseilerkurs for nybe-
gynnere og for de som allerede har 
erfaring, men som ønsker å bli sikrere på 
båthåndtering, de ulike arbeidsoppgavene 
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ombord i båten og fi ntrim av seilene. Store 
deler av pensum til båtførerprøven blir 
gjennomført i praksis om bord.

I 2018 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 entype regattaer og fl ere år 
med tur og ferieseiling.

Sven har jobbet i KNS med ansvar for 
havnen. Han er aktiv i KNS turseiler-
gruppe og som frivillig i KNS. Jon Amtrup 
er en erfaren tur- og regattaseiler. 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 Two Star 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 etterkant av turseilerkursene kan 
deltakerne gjennomføre en praktisk 
eksamen som, hvis bestått, gir dem The 
International Certifi cate of Competence 
(ICC).
Sertifi katet er nyttig dokumentasjon hvis 
du for eksempel skal leie båt i Norge eller 
utlandet.
Erfarne seilere kan også vurdere å ta 

sertifi seringen uten det videregående 
kurset.
KNS får meget gode tilbakemeldinger på 
turseilerkursene, som fort ble fulltegnet. 
Nye turseilerkurs med Sven og Jon er satt 
opp for 2019.

KNS ARRANGERER 
TEORETISKE KURS OG HAR 
FLERE SERTIFISERINGER:
Teoretiske kurs
Båtførerkurs
ICC teori og praktisk eksamen
D5L - Fritidsskipperkurs
D5LA - World Wide/ Navigasjon II 
/ Havseilas
VHF Short Range Certifi cate
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BÅTFØRERPRØVEN
KNS arrangerer kontinuerlig båtfører-
kurs gjennom året, med Karl Kjørstad 
som foreleser. Kursene arrangeres som 
intensiv kurs lagt til helg. Kursene inklu-
derer 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. 
 

ICC SERTIFISERING
ICC sertifi katet er et internasjonalt serti-
fi kat for førere av fritidsbåter under 15 
meter.
Det norske båtførerbeviset ved bestått 
båtførerkurs er et nasjonalt sertifi kat. 
Hvis man ønsker å leie båt i utlandet kan 
det være at norsk båtførerbevis ikke er 

tilstrekkelig.
På grunn av dette ble Norge i 2011 med 
i en internasjonal ordning som gjør det 
enklere for nordmenn å leie båt i utlandet.
ICC, International Cerfi ticate of 
Competency, er en internasjonal standard 
for fritidsbåtsertifi kat.

For å få sertifi katet kan man avlegge 
praktisk prøve.
Kurs og sertifi sering arrangeres av KNS i 
samarbeid med Jon Amtrup.

Short Range Certifi cate (VHF) kurs
SRC/VHF er et tidsriktig internasjo-
nalt radiooperatørsertifi kat for betje-
ning av moderne maritimt radioutstyr. 
Bl. a. vil mange båtutleiere i utlandet 
etterhvert kreve SRC/VHF av turister 
som leier fritidsbåter med radioutstyr 
om bord. Nasjonalt vil eksisterende 
VHF-sertifi kater kunne benyttes i mange 
år fremover. 
Det er et internasjonalt krav at maritimt 
VHF radioutstyr skal betjenes av personer 
som innehar et sertifi kat som viser at 
vedkommende har de nødvendige kunn-
skaper til å delta i denne tjenesten. 
I Norge blir slike sertifi kat utstedt av 
Radioinspeksjonen 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 Certifi cate (VHF) kurs.
Bjørn ledet deltakerne trygt gjennom 
kurset og prøven som ble arrangert av 
Telenor. VHF sertifi kat 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 gjen-
nomføring, 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, sikkerhets-
opplæring, navigasjons midler.
D5LA - Navigasjon II / Havseilas 
(Astronavigasjon)
Fritidsbåtskippersertifi katet gir deg rett 
til å føre fritidsbåt med bruttotonnasje 
inntil 50. Med navigasjon II / havseilas 
(astronavigasjon) kurs gjelder sertifi katet i 
uinnskrenket fartsområde.

Båtførerkurs Deltakerantall
2013 97

2014 56

2015 16

2016 18

2017 22

2018 60
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Tur- og havkomiteen har bestått av:
Alexander Bjurgren (leder) Jan Fredrik 
Mack, Hilde Christensen, Håkon 
Ingvaldsen, Christian Langlo, Dagfi nn 
Tvedt og Vibeke L Grenness ansatt i 
KNS.

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 organisere arbeidet slik at hvert 
medlem tildeles ansvaret for ett eller fl ere 
spesialområder. 
Gruppens hovedsatsningsområder 
er turseilermøter vinter, vår og 
høst, turseilertreff  i seilsesongen, 
opplæring og veiledning og kurs for 

hav- og langturseilere og internasjonal 
virksomhet. 

AKTIVITETER I 2018
Turseilermøter – mandagsmøter som 
gjennomføres hver første mandag i 
månedene; januar, februar, mars, april, 
mai, september, oktober, november og 
julebord i desember.
• ARC langturseminar sammen med 

Bergen Seilforening i Bergen
• World Sailing sikkerhetskurs / 

Isaf kurs i samarbeid med RS 
Sjøredningsskolen og KNS ved Lene 
Johansen.

• Turseilertreff  med foredrag på «Sjøen 
for Alle»

• Pinsetreff 
• Sommercruise

• Høsttreff 
• Etablering av- og utvikle samar-

beid knyttet til off entlige og private 
organisasjoner av interesse for våre 
aktiviteter

• Samarbeid med World Cruising Club 
om videreføring av årlig langturcamp

• Omorganisering av TS Cuppen og 
samarbeid med Ullern Seilforening

• Baltic Sea Cruising møte på 
Dronningen

• I forbindelse med alle arrangemen-
tene våre samles og aktiveres en stor 
samling seilere

MANDAGSKVELDENE
Temaene på mandagsmøtene har vært 
mange og varierte og dekket et vidt 
spekter av områder. Oppmøtene er meget 

SKIPPERMØTE  ombord i  Vitesse, Lysekil  Marina, under Sommercruise 2018.

TUR- OG HAVKOMITEEN

Langtur i samarbeid 
med World Cruising 
og Bergen Seilforening



bra med mange besøkende på hvert møte. 
Vi har vært innom langturseiling, nærsei-
ling, seiling med kulturelle og historiske 
innslag, tekniske temaer, tips om havner, 
regler på sjøen, roing over Atlanteren 
og i november; en helt fullsatt sal som 
fi kk med seg Are Wiig og hans eventyr 
i Golden Globe Race. Året ble avsluttet 
som seg hør og bør med julebord på 
Dronningen.
På mandagsmøtene møter medlemmene 
gode seilvenner og treff er nye. Det er 
sosialt og lærerikt og alltid god stemning. 
Julebordet i desember på Dronningen 
er en hyggelig avslutning på året og et 
populært arrangement.

Januar: Norskekysten - Tips og råd 
med kulturelt innslag av Eilif Bjørge 
fra Bergen, som har seilt norskekysten 
nordover i mange år og vet hva som er 
verdt å få med seg.
Februar: Spennende foredrag om Ho Ho, 
første norske fritidsbåt på jordomseiling, 
premieutdelig TS Cup og tips og råd for 
ombygging til DAB!
Mars: Seiling i Russland, Vladimir 
Ivankiv fortalte og ga tips om seiling til og 
i Russland. I tillegg ble det gjennomgang 
og ettersyn av redningsvester.
April: Danmark – vårt nærmeste ferieland 
av Generalsekretær Anders Kristensen. 
Ole Henrik Nissen-Lie med digitaltilgang 
Seilmagasinet for KNS medlemmer og 
Alex Fleetcom med nyttige tips til inter-
nett ombord 
Mai: Historisk perspektiv om makten 
på havet rundt Asia av Jan Fr Mack og 
teknisk foredrag om SSB radio av Tor 
Hammer. Halden Havn med Kirsten 
Ringvold
September: Der ingen skulle tro at nokon 
kunne ro. 4 jenter satte kursen over 
Atlanterhavet i en 26 fots robåt
Oktober: Sjøuvettregler – Er de gale? 
Med Bjørn Eckhardt
November: Are Wiig om Golden Globe 
Race 2018 og Tor Kristian Øines om vakre 
Skottland
Desember: Julebord på Dronningen

LANGTURCAMP I SAMARBEID MED 
WORLD CRUISING OG BERGEN 
SEILFORENING
Årets ARC langturseminar ble avholdt i 
Bergen og ble en kjempesuksess
KNS sammen med World Cruising (de 
med ARC) har arrangert dette seminaret 
i Oslo siden 2014. Vellykket bevares, men 
hva med resten av landet? Ønsket om å 
gjøre arrangementet tilgjengelig for fl ere 
førte til at Bergen Seilforening kom med i 
samarbeidet. Et samarbeide som utvilsomt 
bør videreføres.

Dette åpne seminaret er stedet der de som 
planlegger så vel som de som drømmer 
om langtur møter erfaring og kunnskap. 
Her deles kunnskap om båter, teknologi 
og sjømannskap. ARC ved World Cruising 
har gjennom årene loset tusenvis av båter 
over Atlanterhavet. Det gir en enorm 
innsikt i hva som virker og hva som bør 
unngås. De stiller med sine beste folk og 
foredrar med entusiasme. 
På spørsmål etter seminaret svarte mange 
av deltagerne at de hadde et større ønske 
om å reise ut enn før de kom. På en måte 
er det rart. Det er stort fokus på sjømann-
skap og sikker ferdsel på havet. Det legges 
ikke skjul på at det bør stilles krav til båt 
og mannskap. Dette er et seminar som 
også tar opp utfordringene. Men hva gjør 
det når det også handler om hva man kan 
få til og hva man kan oppleve underveis. 
Drømmerne fi kk antagelig bekreftet at 
drømmene kan oppfylles. 
Men det var fakta som stod i fokus:

• Hvilket utstyr er viktig og riktig? 
• Hvordan bør båten rigges og hvilke feil 

må man unngå?
• Hva er det som oftest svikter?
• Hva kreves og hva kan man ønske av 

kommunikasjonsutstyr?

• Hva kan man forventa av vær og når 
bør man seile?

• Hva med sikkerhetsutstyr? Praktisk 
gjennomgang av langturbåt.

• Hva om man må forlate skuta? 
Demonstrasjon av fl åte, overlevelses-
drakt mm av Viking.

• Hvordan forsikrer man båt og 
mannskap?

• Hva om man blir syk eller skadet?
• Hva bør man ha av kunnskaper før man 

drar?

Men ikke minst, på seminaret ble det 
knyttet kontakter med andre som skal på 
tur i år eller en gang i fremtiden. Kanskje 
overraskende for noen: Langturseiling er 
svært sosialt. Man etablerer vennskap og 
møtes igjen underveis.  

Jan Fr. Mack

TURSEILER CUPPEN 2018
TS-cup 2018. Turseilerkomiteen stilte 
med startbåt i de to første regattaen. Kun 
to båter stilte. Det ble bestemt at det ikke 
skulle arrangere fl ere onsdagsregattaer.
Det kom en henvendelse fra Ullern seil-
forening med en forespørsel om samar-
beid. Klubbseilasen til Ullern foregår på 
tirsdager i Lysakerfj orden, og foreningen 
samarbeider allerede med Frognerkilens 
seilforening. Turseilerkomiteen bestemte 
seg for å starte et nytt samarbeid om tirs-
dagsseilasen. TS-cupen vil i 2019 bli fl yttet 
fra onsdag til tirsdag. KNS vil samarbeide 
med Ullern seilforening om å arran-
gere tirsdagsregattaen. Gjennomsnittlig 
oppmøte til tirsdagseilasen i Ullern er 
20-25 båter. Turseilerkomiteen ser fram 
til dette samarbeidet med god ukentlig 
regattakonkurranse.

Dagfi nn Tvedt

FRA HØSTTREFFET 2018

TUR- OG HAVKOMITEEN
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PINSETREFF 2018
Vårens hyggeligste eventyr for tur- og 
havseilerne ble arrangert 18 mai - 21 mai.
Pinsetreff et følger sine tradisjoner med 
oppmøte i Sandspollen fredag kveld og 
med regattastart på den tradisjonelle 
pinseregattaen lørdag morgen ved Filtvet. 
Dagen ble avsluttet med festmiddag i 
lokalene til Åsgårsstrand Seilforening. 
Siste felles seilingslegg søndag gikk fra 
Åsgårdstrand til Sætre med felles middag 
på kvelden.
Annen pinsedag, mandagsmorgen 
- hjemreise 

Hilde Christensen

SOMMERCRUISE 2018
Årets sommercruice var et veldig hyggelig 
og vellykket cruise og været var fantastisk! 
Vi startet i Lysekil Marina søndag 8. juli. 
Her var det mange ledige plasser og enkelt 
å få plass. Klubbhuset er helt nytt, og her 
fi nner vi også restauranten Bastevik bar 

og cafe.
Mandag morgen kom med strålende 
solskinn, og vi satte kursen mot Utkäften. 
Dagen etter satte vi kursen mot Læsø og 
Vesterø hvor vi samlet oss på brygga til 
skippermøte – og som vanlig ble dette 
også veldig trivelig. Alle ville være på 
Vesterø en dag til, så onsdagen ble brukt 
til forskjellige aktiviteter. Mange leide 
sykler eller brukte egne medbragte, og fi kk 
fi ne sykkelturer på øya. De fl este testet 
badevannet også – helt fantastisk!

Onsdag kveld samlet vi oss til felles 
bespisning på brygga. Alle hadde med seg 
egen mat og drikke, og det ble et skikkelig 
langbord med totalt 17 personer fordelt på 
8 båter. Denne kvelden ble en slags avslut-
ning på det felles cruiset. Det var bare 
Vitesse, Trine VI og Overseas Express 
som skulle videre til Sæby. De andre skulle 
videre til andre destinasjoner. Og det er 
dette som er så fi nt med cruiset – man 
trenger ikke å være med hele tiden – man 

kan hoppe av og på som man selv fi nner 
det best.
Torsdag morgen kastet vi loss og satte 
kursen mot Sæby. Etter snaue 3 timer for 
motor var vi fremme. På kvelden dro vi 
alle sammen til Jacobs fi skerestaurant for 
å spise middag. Fiske- og skalldyr buff een 
kan anbefales på det varmeste. 

Fredag viste seg fra samme utrolig varme 
og solfylte side som alle de andre dagene. 
Alle i de 3 båtene hadde bestemt seg for 
å være her hele dagen, så vi (Trine VI) 
benyttet anledningen til å ta en sykkeltur. 
Den ble litt lengre enn opprinnelig 
planlagt – faktisk 93 kilometer! Det var en 
fl ott tur, og det er morsomt å se litt andre 
steder enn bare havnene. Nå var det også 
musikkfestival i Sæby denne helgen, så det 
var nok å både se og høre på i havnen og 
byen for de som oppholdt seg her.

Dette sommercruiset kan kort oppsum-
meres som veldig hyggelig og med utrolig 

FELLESMIDDAG PÂ BRYGGA  i  Vesterø under Sommercruise 2018.
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fi nt vær. Et cruise blir jo aldri bedre enn 
de personene som er med. Og siden vi 
er så mange hyggelige og forskjellige 
mennesker, blir det trivelige sammenkom-
ster med morsomme historier. Tusen takk 
til alle som var med. 

Hilde Christensen

HØSTSAMLING 2018
Årets høsttreff  gikk av stabelen helgen 14. 
- 16. september. Og årets samlingssted var 
Steilene.
Lørdag morgen våknet vi til strålende 
solskinn, og frokosten kunne inntas ute 
i cockpiten. Etter hvert begynte båtene 
og røre på seg, for vi skulle ha regat-
tastart kl 1100. Dagens regatta startet 
mellom Kråkeholmfl ua og det var 9 
båter på startstreken.  Banen var lagt 
opp slik at vi skulle seile på utsiden av 
Gåsøya, via Slemmestadgrunnen, rundt 
Sydvestgrunnen og Søndre Langåra, og 
opp til målgang ved Vestre Lunkefl ua 
(grønn stake ved Steilene). 
Det ble en regatta med utfordrende vind-
forhold. Vinden kom fra alle kanter – eller 
ingen kanter, og det ble mye kniving 
båtene i mellom gjennom hele regattaen 
og båtene passerte mållinjen med bare få 

minutters eller sekunders mellomrom!
Vel fremme på Steilene, fant vi vår plass 
ved bryggene og begynte det sosiale. Det 
var den minste båten og yngste seileren 
som stakk av med hele seieren. Gratulerer 
til Lars Magnus i Priscilla – en Bakke 26. 
Så fulgte Trine VI og Erina på de neste 
plassene.

Etter premieutdelingen og Champagnen 
gikk vi inn i verkstedhallen hvor vi hadde 
dekket langbord for 29 personer med duk 
og levende lys. Verkstedhallen er det den 
er, veldig rustikk, men også veldig koselig 
når man samles til et slikt lag. 
Søndag våknet vi til grå himmel og ganske 
kjølig vær, men det var ingen sure miner 
å se av den grunn. Vi hadde tross alt vært 
utrolig heldige med lørdagen. Alle tok 
det med ro, og noen gikk tur på øya, før 
vi etter hvert kastet loss og seilte hver til 
vårt.
Tusen takk til alle for en utrolig hyggelig 
avslutning på årets seilsesong.

Hilde Christensen

INTERNASJONALT
Baltic Sea Cruising Network
KNS var vertskap denne gang. Det var 14 

utenlandske gjester fra til sammen 8 land, 
9 land med Norge: Russland, Finland, 
Estland, Litauen, Polen, Sverige, Danmark, 
England var med. Tyskland og Latvia var 
forhindret fra å komme. 
Kontaktnettet er kanskje den vesentligste 
fordelen ved forumet. Vi har gode mulig-
heter for å utnytte dette i 2019. Båtene 
som deltar i Vikingtreff  i Stockholm kan 
være interessert i å utvide turen. 
For øvrig har en del KNS båter allerede 
benyttet seg av kontaktnettet i forbindelse 
med besøk i Finland og Russland (St. 
Petersburg).
Det etableres en webside for forumet. 
Krysserklubben påtok seg hovedansvaret 
sammen med en fi nsk og estisk delegat. 
Her utgis den informasjonen som er 
samlet inn fra det enkelte land i ”Useful 
Information”. 
På websiden etableres en egen seksjon 
med opplysninger om spesielle hjel-
pemidler ved besøk i de enkelte land 
og områder.  Eksempler er spesialkart, 
seilingsbeskrivelser, apper og annen 
teknologi som kan være nyttig for 
besøkende. 

Jan Fr Mack

GUNNAR GUNDERSEN serverer sammen med Anne-Mari Paasche Jenssen vafler og kaffe pÂ 
hvert møte. Her er det Tom Ottar og kone Wenche som lar seg friste. Vi forstår dem godt.



18  Kongelig Norsk Seilforening 2018

Medlemmer: Sven Ellefsen (leder), 
Kathrine Baardsen, Bjørn Ekholt, Jorunn 
Doornbos, Håkon Ingvaldsen og Tom 
Ottar.
Fra KNS’ administrasjon deltok Per 
Børstein, Einar G. Døsvig, og i utvalgte 
saker, Anders Kristensen.
Komitéen har hatt 9 møter, et antall grup-
pemøter og hyppig nett-kontakt. Det har 
også vært avholdt et informasjonsmøte for 
våre havnebrukere og andre interesserte 
medlemmer.

DAGLIG DRIFT
Komitéen har observert at den daglige 
drift av havnen skjer efter gode rutiner. 
Det har vært stor virksomhet på alle 

områder, og vi gleder oss over positive 
tilbakemeldinger fra båteiere med fast 
plass og gjester. Spesielt bemerker vi 
at det er meget ryddig på parkerings-
plassen og rundt kranene. Vann og strøm 
på bryggene har vært tilgjengelig hele 
sesongen og løpende vedlikehold er blitt 
utført. Havnesjefen fi kk før sommeren 
ny arbeidsbåt med kran som øker 
eff ektiviteten. 

NY HAVN
Havnekomitéens arbeide har i overvei-
ende grad handlet om å arbeide frem et 
forslag om fornyelse av hele havnean-
legget. Bakgrunnen er at brygger og øvrig 
infrastruktur i en årrekke er blitt fl ikket 

på både når det gjelder fl ytebrygger/utrig-
gere og ledningsnettet for vann, strøm 
og luft. Komitéen mener standarden på 
havnen har sunket gradvis og ligger under 
målet om «En havn vi kan være stolte av».

Arbeidet som ble påbegynt i 2017, gikk 
i første omgang ut på å sette opp status 
for dagens havn og ønsker, og krav til ny 
havn; herunder «layout» eller plassering 
av og standard på bryggene, fi nne mulige 
leverandører og få prisoverslag, samt se 
på egne og andre havners leiepriser. Med 
god assistanse fra arkitektfi rma Meinich 
ble det laget skisser over havnen. Det ble 
raskt etablert en forståelse for å erstatte 
den nåværende A-bygge med en bredere 

HAVNEKOMITEEN
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BILDE:  I l lustrasjon

brygge som skal være «ryggrad» i det 
nye anlegget. Med ny X-brygge i samme 
kvalitet vil vi oppnå et anlegg som skal 
være forsterket i forhold til dagens. Det 
ble også satt opp en mulig fremdriftsplan 
der fornyelsen vil gå over 3 år og arbei-
dene fi nner sted i vintersesongene når det 
er få båter i havnen.

Tidlig i prosessen ble KNS’ styre involvert 
i planene slik at omfang og økonomi skulle 
sikres å være innenfor foreningens total-
planlegging. Komitéen leverte sin endelige 
innstilling til styret i august. Den nye 
havnen vil dekke mest mulig av det vann-
speilet som KNS tradisjonelt har hevd 
på, antall båtplasser vil være det samme, 

eller noe mindre pga havneanlegg levert. 
Mot slutten av prosessen har vi stått igjen 
med 4 aktuelle leverandører. En av dem 
kan tilby en såkalt kjellerbrygge, dvs en 
dypere fl ytebrygge med rom under vann-
fl aten for innredning av boder som leies 
ut til båteiere som har behov for lagring 
av seil og utstyr. Det er en god interesse 
for dette tilbudet. Foreningens gjestehavn, 
tilbud for muligheten for eget tømmean-
legg for septik er etter kontakt med Oslo 
Kommune under vurdering.

For komitéen har det vært viktig at 
planene er innenfor en økonomisk ramme 
som innebærer at leienivået i havnen blir 
som i dag. Havnen er på mange måter 

sammen med Ulaband Seilsenter forenin-
gens vindu utad og en viktig medlems-
fordel. Investeringen tas for de neste 30 år.

SEILAS
Havnekomitéen er som de øvrige komitéer 
i KNS invitert og oppfordret til å bidra 
med stoff  i vårt klubbmagasin SEILAS. 
Det er således levert inn artikler med 
bilder til de 4 utgitte nummer av bladet 
i 2018. Komitéleder er med i SEILAS’ 
redaksjonsråd.



Nok et år har gått og båtpool-ord-
ningen i KNS har utviklet seg 
videre. Komiteen har brukt tid på å 
forenkle regelverket og rutinene for 
bruk slik at ordningen i størst mulig 
grad skal være selvgående.

Som tidligere kan alle KNS 
medlemmer betale en årlig 
treningsavgift som gir tilnærmet fri 
tilgang til J/70 båtene. Nytt i 2018 
var at båtpool-medlemmene også 
kunne invitere med seg venner og 
familie på seiltur i J/80 båtene i 
helgene, så fremt de var sertifi sert 
som skipper.  

I 2018 bestod denne gruppen av 
rundt 30 personer. Miljøet synes å 
være godt og inkluderende og en 
relativt stor andel er tilreisende som 
søker seg til et aktivt seilmiljø mens 
de er i Norge. 
Båtpool gruppen representerer med 
det et internasjonalt miljø i KNS.

I 2018 ble to av J/70 båtene skiftet 
ut. I 2019 vil de to siste også skiftes, 
så for 2019 sesongen vil fl åten av 
J/70 igjen bestå av helt nye båter. 

I tillegg til båtpool-ordningen ble 
båtene brukt på fl ere områder i 
foreningen. 
Grundig Sailing Cup som i 2018 
bestod av tre stevner ble seilt i 
foreningens J/70’er. Seilskolens 
voksenopplæring ble gjennom-
ført i J/80’ene. Båtene ble også 
lånt ut til NSF i forbindelse 
med seilsportsligaen, og 
seiling med foreningens 
samarbeidspartnere. 

Vinteren 2018 hadde KNS stasjo-
nert en J/70 i Vigo, Portugal for 
deltagelse i vinterserien. Det 
viste seg dessverre at reisen til og 
fra Vigo var så krevende at få lag 
benyttet seg av dette tilbudet og 
ordningen ble ikke videreført for 
J/70 i 2019. 

I 2018 var båtene også tilgjenge-
lige for juniorer som trener på 
Seilsportssenteret Ulabrand og 
alle som var tilknyttet en trenings-
gruppe kunne benytte seg av 
båtene. I 2019 blir denne ordningen 
videreført og utviklet. Det er 
etablert en J/70 regattagruppe 
som henvender seg til juniorer og 
unge voksne. Denne gruppen vil 
administrerer fellestreninger og vil 
også ha ansvaret for KNS sin delta-
gelse i seilsportsligaen, og de vil ha 
prioritet ved fordeling av båter til 
regattaer.

Vi håper disse tiltakene vil tilfreds-
stille de ulike interessegruppenes 
ønskers samt øke synligheten til 
KNS’s poolbåtordning slik at fl ere 
benytter seg av dette unike 
tilbudet.

POOLBÅT-KOMITEEN

FOTO:  Trond Teigen SailLogic

INTEGRERT 
SEILING
Norges Idrettsforbund (NIF), Norges 
Seilforbund (NSF) og KNS samarbeider 
om Paraseiling, et seiltilbud for alle 
med funksjonsnedsettelse.

Av Lene Johansen

Ridderdagene på Storedal i Sarpsborg ble 
arrangert den første helgen i september. 
Seiling var på programmet med Steff  
Herbern og Pål Erik Bryhn fra KNS som 
stilte opp med båter og som instruktører. I 
løpet av helgen hadde de med seg over 40 
seilere ut i båt – en fantastisk introduksjon 
til seilsporten.

I NIF, NSF og KNS var det et ønske om 
å ivareta seilinteressen. I samarbeid 
ble det arrangert en åpen dag på KNS 
Seilsportsenter med seiling i joller og 
spesialtilpassede båter.
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NYE SEILERE
14 deltakere, i ulik alder, fra barn 
til voksne møtte opp. Alle like 
ivrige etter å komme seg ut å 
seile. I KNS tok vi det for gitt at 
det var rekrutering fra Storedal, 
men det viste seg at ingen av 
de som møtte hadde deltatt på 
Ridderdagene. De som møtte 
var nye seilere, nysgjerrige på 
sporten og der kun en av dem 
hadde seilerfaring fra familiens 
turseiler.

På KNS var det mange trenere 
på plass for å ivareta seilere.  
Men både for instruktørene 
og seilerne var det en ekstra 
trygghet at våre paralympiske 
seilere Alexander Wang- Hansen, 
Per Eugen Kristensen og Marie 
Solberg var tilstede og med sine 
erfaringer.  Det var godt å ha 
seilere med god erfaring som 

hjelpere når seilerne skulle rigge 
og gå om bord. 

De yngste seilerne hadde med 
seg foreldre og benyttet mulig-
heten til å seile A-jolle med en 
forelder om bord. Det er alltid 
trygt når man kan ha med seg 
mamma eller pappa og også en 
trygghet for KNS- instruktørene 
som ikke kjente den enkeltes 
utfordringer.
Sola strålte og det var nydelige 
vindforhold 3-4 meter så alle 
båtene fi kk godt fart ut av sundet. 
Alle mestret vær og vind selv om 
vinden økte opp til 5 og 6 m/s 
utpå. Det var mye glede på vann 
og på land. Dagen ble avsluttet 
med Pasta Bolognese, pølser, 
vafl er, saft og kaff e.
NIF, NSF og KNS oppsummerte 
med at dette var suksess og har 
allerede lagt nye planer for 2019.

Kommunikasjon- og branding-komiteen 
har bestått av Håkon Ingvaldsen (leder), 
Ellen Bruusgaard, Cathrine Gjerpen 
Størmer, Vibeke L. Grenness og Anders 
Kristensen

Av Håkon Ingvaldsen. 

SEILAS:
Seilas har etablert seg i ny drakt, og fungerer 
nå mer som et organ for og av medlemmene 
i KNS. Seilas ser ut til å bli en viktig brikke 
for å bedre kommunikasjonen internt i 
foreningen, og gir leseren en god oversikt 
over de forskjellige aktivitetene. 
Omleggingen av bladet fordret at medlem-
mene i mye større grad enn tidligere, skal 
bidra med stoff . Så langt har problemet vært 
at bladet ikke har hatt kapasitet til å ta inn 
alt stoff , og redaksjonskomiteen har måtte 
forkorte bidrag for å få med mest mulig. Dette 
betyr ikke på noen måte at vi skal ta det som 
en hvilepute, men så langt har det fungert bra!

SEILMAGASINET
Alle foreningens medlemmer har nå tilgang 
til SEILmagasinet sin digitale utgave, og/eller 
de trykte utgaven til en veldig hyggelig pris. 
SEILmagasinet har beholdt sin høye kvalitet, 
som SEILmagasin, og er en viktig publikasjon 
for oss seilere.

KNS.NO
Har nå vært i drift på ny plattform i et år. 
Foreningen gjennom administrasjonen har 
god kontroll på sidene, og basisfunksjonen 
med posting av nyheter og evenementer har 
satt seg.

KOMMUNIKASJON- 
OG BRANDING-
KOMITÈEN
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Den 72. Færderseilas ble som alltid 
arrangert den andre helgen i juni, også 
denne gang med Tønsberg som målby. 
Værforholdene under seilasen gjør at 
KNS kan se tilbake på en lang og varm 
seilas som bød på utfordrende vindfor-
hold for de 635 båtene som deltok.

Alle foto: Trond Teigen, SailLogic

De deltakerne som fi kk best vindforhold 
og slapp årets stillebelte, denne gangen 
ved Nesodden, var de i turGLEDE-klassen 
som valgte å starte tidlige fredag morgen. 
Våre frivillig ved målgang fi kk etter å 
ha tatt disse båtene i mål en svært rolig 
periode helt frem til lørdag morgen hvor 
de første båtene i regattaklassene begynne 

å gå i mål. Det ble en stor spredning i 
målgangen i regattaklassene hvor første 
båt ble tatt i mål kl. 05:52 og siste båt 
passerte mållinjen kl. 21:37.

Værforholdene vil nok gjøre at året seilas 
blir husket som kanskje en av de varmest 
i historien.  

BROÅPNINGER
I forberedelsene var det stort fokus på 
antall broåpninger i Tønsberg. Selv om 
passeringene av kanalbroene gikk bedre 
enn forventet i 2017, ble det jobbet aktivt 
for å forsøke å få til en mer fl eksibel 
ordning i forhold til antall åpninger 
gjennom natten. Vi lykkes ikke helt, så 
dette punktet må fortsatt følges oss videre 

inn i forberedelsen av de fremtidige 
Færderseilasene. 
I forbindelse med seilasen ble det i 2018 
gjort noen endringer som vi håper ble 
opplevd som positive for seilerne. 

Elektronisk egenerklæring ble testet 
og denne fungerte bedre enn vi kanskje 
kunne forventet.  Bakgrunn for å benytte 
en slik egenerklæring er å avhjelpe 
seilerne slik at de slipper å stresse med 
å komme seg til regattakontoret etter 
målgang. Basert på den positive erfaringen 
vil vi helt klart arbeide med å videreut-
vikle egenerklæringen og arbeide for å få 
fl ere av deltakerne til å levere egenerklæ-
ringen elektronisk.

FÆRDERSEILASEN 2018
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NYTTIGE INNSPILL
KNS får ved jevne mellomrom innspill 
på at det bør være et område som kun er 
tilgjengelig for seilerne, slik at de ikke 
bare blir en del av folkefesten i Tønsberg. 
I 2018 etablert vi en egen Sailors` Lounge 
på Støperiet i forbindelse med regatta-
kontoret. Her jobbet vi hardt for å skape 
en hyggelig atmosfære med mulighet for å 
kjøpe mat fra en Food Truck, og drikke ble 
servert fra en av våre sponsorer. I tillegg 
hadde vi TV plassert både ute og inne som 
viste bilder fra seilasen, slik at vi på land 
også kunne få et lite innblikk i hvor fi nt 
det var ute på regattabanen.

Dessverre ble ikke dette tilbudet benyttet 
av så mange seilere som ønsket, slik at det 
for KNS ikke oppleves som noen suksess 
dette året. Vi ønsker imidlertid ikke å 
legge ned tilbudet, men vi har helt klart en 
jobb å gjøre med å «krydre» og ikke minst 
markedsføre tilbudet.  Vi må ikke glemme 
at vi nå er i Tønsberg som er en velkjent 
og hyggelig sommerby, med mange 
konkurrerende tilbud. I den etterfølgende 
spørreundersøkelsen sier imidlertid 66% 

av de som svart at de ønsker et slikt tilbud, 
så her må vi bare jobbe på.

FÆRDERFESTIVALEN
Folkefesten i Tønsberg arrangeres av 
Færderfestivalen og for første gang 
måtte seilere som ønske å gå på konsert 

kjøpe billetter, dog til en rabattert pris. 
Internt i KNS var det mange diskusjoner 
om hvordan dette ville bli oppfattet 

av deltakerne, og for å møte eventuell 
kritikk ble ikke påmeldingsavgiften økt. 
I etterkant viste det seg at vår bekymring 
var ubegrunnet. Vi har respekt for at 
Færderfestivalen må ha en viss inntekts-
garanti for å kunne book artister som vil 
være tilpasset våre målgrupper. 

RESULTATSERVICE
En annen liten endring som kom pga 
tilbakemeldinger fra våre deltakere er 
at premieutdelingen søndag morgen ble 
arrangert en time tidligere, kl. 0900. Dette 
avhjelper de som seiler båter uten motor, 
ettersom distansen for de som skal til Oslo 
har blitt noe lengre enn fra Horten.

Et siste punkt vi ønsker å kommentere 
er resultatservice. I 2017 hadde vi dess-
verre store utfordringer, og vi jobbet mye 
i forkant for å forsøke å fj erne eventuelle 
utfordringer. De gikk ikke helt knirkefritt 
i 2018 heller, men det var helt klart en 
bedring. KNS er i dialog med Manage2Sail 
for å forsøke å forstå problemene og sikre 
at det fungerer som det skal i neste års 
seilas.

FAKTA
Påmeldt: 647
Startende: 635
Turklasser: 222 (111 turGLEDE)
Regattaklasser: 413
DNF: 49
DNS: 3
DSQ: 1
OCS: 9
RET: 1
DNC: 17



GHRW ble i 2018 gjennomført med 
to baner. KNS hadde bane 1, mens 
Fredrikstad Seilforening tok hånd om 
bane 2.

På bane 1 var det tre klasser. De største 
båtene var X-35 som hadde sitt VM. Totalt 
var det 11 båter med og mester ble NOR 
191 med Amund Høsøien fra KNS som 
skipper. Det ble seilt 11 seilaser totalt med 
skiftende vind hver dag.
De to andre klassene på bane 1 var Melges 
24 og Albin Express. Det var 13 deltagende 
båter i Melges 24 klassen med Peder 
Jahre med mannskap som vinner. Albin 
Express avviklet Nordisk Mesterskap. 
Her var det 21 båter som stilte til start og 
Nordisk Mester ble danske Hans Christian 

Erbs med mannskap. Vær og vind varierte 
gjennom hele arrangementet slik at regat-
tabanen ble lagt på forskjellig plass hver 
dag. Dette ga både seilerne og arrangører 
mange utfordringer på fj orden.
 
På bane 2 ble det også gjen-
nomført mange race for totalt 
4 klasser, IOD, Drake, 11: Meter 
og J/70. J/70 hadde 13 delta-
gende båter som gjennomførte 9 
seilaser. Eivind Astrup, KNS, med 
mannskap vant. 
IOD hadde laber deltagelse med 
kun 5 seilende båter. Her vant 
Tormod Lie med mannskap fra 
Fredrikstad. Drakene stilte med 
7 båter på banen og seieren gikk 

til Tor Møinichen med mannskap, KNS. 
11: Meter hadde noe bedre deltagelse med 
9 seilende båter. Jonny Hjerpesethmed 
mannskap, Røyken, vant.

GRUNDIG HANKØ RACE WEEK

FOTO:  Trond Teigen, SailLogic
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ØVRIGE REGATTAER

Seilasen har de siste årene hatt skuff ende 
lav deltagelse og signalene har vært at 
det rett og slett skjer for mye på våren 
til å kunne delta på alt. Som et forslag til 
løsning ble ABC i 2018 gjennomført på en 
lørdag og en tirsdag ettermiddag. Håpet 
var at det ville være lettere hvis man ikke 
måtte sette av en hel helg for å kunne 
delta. Dessverre resulterte ikke dette i økt 
deltagelse og kun 22 båter meldte seg på 
fordelt på de syv klassene som var invitert.

GSC er en Nordisk serie med 
regattaer som seiles i J/70. 
Vinnerne ble invitert til fi nalen 
som også i 2018 ble gjennomført 
på Bygdin, midt i Jotunheimen
Finalene går på rundgang mellom 
Norge, Danmark og Sverige, og 
i 2019 er det danskenes tur til å 
arrangere den nordiske fi nalen. 

I 2018 bestod GSC Norge av tre 
stevner i tillegg til fi nalen. Det 
første ble arrangert i Oslo 2-3. juni 
og formatet var kortbaneheat på 
Oslobanen utenfor Aker Brygge. 
Det ble gjennomført 16 seilaser i 
lett vind. Andre stevne var lagt
under GRUNDIG Hankø Race 

week. Her ble det seilt ordinært 
fl eetrace og i løpet av de tre 
dagene ble det gjennomført ni 
seilaser

Siste stevne før fi nalen ble som 
tidligere år lagt til Son 18-19. 
august og også her var formatet 
kortbaneheat. Helgen vil nok av de 
fl este bli husket som utfordrende 
og morsom. Med vind som sjelden 
lå under 13 m/s hele lørdagen fi kk 
de fl este en real test på båthånd-
tering i høyfart og med begrenset 
plass i havnebassenget i Son. Det 
ble seilt ti seilaser i løpet av disse 
dagene.      

GRUNDIG SAILING CUP

AKER 
BRYGGE CUP

H.M. KONGENS 
SERIESEILASER 2018
Årets regatta ble avviklet på banen i Bundefj orden i dagene 21.-23. august 
med totalt 71 påmeldte båter fordelt på 6 inviterte klasser, 11: Meter 
One Design, Drake, Express, Knarr, If og Snipe.  KB Stjernen med H.M. 
Kongen ombord var start- og dommerbåt. KNS’ bøyebåt Garnholmen, 
med sitt faste serieseilasmannskap Aage Inglingstad og Yngve Ottesen, tok 
seg av start- og mållinjen, samt rundingskontroll ute på banen. Første dag 
sviktet vinden helt, og fl åten måtte returnere til «Dronningen» uten å ha 
fått gjennomført en eneste start. Dag 2 og 3 ga imidlertid fi ne forhold med 
sønnavind, og 2 seilaser ble gjennomført for alle klasser. Til avslutning, 
en hyggelig premieutdeling i Klubblokalene på Dronningen hvor H.M. 
Kongen delte ut premier og plaketter.

FOTO:  Trond Teigen, SailLogic

26  Kongelig Norsk Seilforening 2018



KNS fi kk for et par år siden en forespørsel 
fra arrangørene av det internasjonale seil-
forbundets VM i Århus, om KNS kunne 
stille med et banemannskap inklusive 
bøyebåter og startbåt til en bane. Etter 
en god del interne diskusjoner i primært 
regattakomiteen, valgte KNS å takke 
ja. Det var derfor 15 frivillige KNSere 
i Danmark i 10 dager for å være med å 
arrangere det som er den største regatta 
som fi nnes. Laget var supplert med 
frivillige fra Arendal Seilforening, Risør 
Seilforening og tre dansker fra søster-
klubben vår KDY i Danmark.

Det internasjonale seilforbundets VM er 
for alle de olympiske båtklassene, i tillegg 
var også Kite med. Dette var et gigantisk 
event, som mest sannsynlig aldri kommer 
til Norge. 1600 seilere, 1100 joller, 1100 
frivillige, 600 trenere, 400.000 tilskuere 
og 100 nasjoner representert. I dette 
perspektivet synes KNS bidraget å være 
nærmest uten betydning, men det var så 
langt ifra tilfellet. Det var syv baneteam 
som hadde ansvaret for å gjennomføre 
seilasene, og KNS laget var et av disse syv 
teamene og det eneste ikke danske bane-
mannskapet. KNS´ jobb var å gjennomføre 
RS:X (brett) seilasene, en klasse som KNS 
ikke er uvant med, ettersom det er et stort 
brettmiljø på KNS.

STOR UTFORDRING OG MYE LÆRING
Regatta er regatta, men det er allikevel 

store forskjeller fra et NM i RS:X til et 
VM i denne størrelsen, hvor både VM 
medaljer og første OL kvalifi sering var 
en del av gamet. Det var derfor skyhøye 
krav som skulle innfris og for å sikre 
dette hadde World Sailing utpekt en 
polsk dame som skulle følge og overvåke 
at alt ble gjort riktig. Det går an å si at 
det er stor forskjell på en norsk gjeng 
og en polsk dame med store ambisjoner, 
så det var ikke helt uten gnisninger den 
10 dager lange regattaen ble unnagjort i 
Århusbukten. KNS laget gjorde det bra – 
veldig bra – med kun en stor tabbe første 
dagen, hvor et merke drev. Den seilasen 
ble senere annullert. På mange måter 
var det å arrangere her, det samme som 
å arrangere regatta på KNS, men med 
banelengder som skulle legges med en 
presisjon på andre desimal eks. 0,26 NM, 
innrapportering online i manage2sail, 44 
brettseilere i mål på 3 minutter, løpende 

innrapportering til medier, live TV osv., 
da ble alle utfordret og vel så det. Det blir 
spennende å se hvordan KNS fremover 
lykkes å ta med læringen fra Århus til 
fremtidige hjemlige regattaer. 

LANGE DAGER OG GOD STEMNING
For noen ble det lange dager. Fra kl. 9 
om morgen til kl. 22 på kvelden og begge 
reserverdager ble tatt i bruk. Den første 
reservedagen ble tatt i bruk fordi Laserne 
var bak skjema, så da fi kk KNS plutselig 
180 laserjoller i fanget og den andre fordi 
«sølvfeltet» i RS:X skulle få unnagjort 
de siste seilasene. På tross av at sengen 
på rommet fristet, ble det allikevel tid 
til mange koselig sosiale stunder på 
kvelden i Århus midtby som var et par 
hundrede meter unna hotellet og racevil-
lage, så stemningen var god under hele 
arrangementet.

VM I ÅRHUS MED KNS SOM 
BANEMANNSKAP PÅ RS:X BANEN

TIRIL BUE  bærer det norske 
flagget på Åpningsseremonien. 
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GRUNDIG 
SAILING
CUP BYGDIN

Høyfjells-stemning på feltet
Årets fi nale i Grundig Sailing Cup og 
Waszp serien ble seilt under spek-
takulære og magiske omgivelser på 
Bygdinvannet 1060 m.o.h. i Valdres. Det 
ble dansk vinner i J/70-klassen etter 25 
seilaser i fl otte seilforhold.

Av Marius Foss, Anders Kristensen og 
Thomas Nilsson foto: Trond Teigen, 
SailLogic
Årrangere regatta i september i 
Jotunheimen er utfordrende og forbundet 
med noe risiko. Den lange og fl otte 
sommeren med lite nedbør hadde 
redusert vannstanden på Bygdinvannet, 
men mye nedbør og ukentlige oppdatering 
fra samarbeidspartneren vår på 
Eidsbugarden hotel fj ernet nervøsiteten. 
Nervøsiteten over manglende vann 
ble fort avløst av en ny nervøsitet, da 
sesongens første storm med tilhørende 
kaldt vær meldte sin ankomst. Når de 
første meldingene kom fredag morgen 
om snø under 1000 m.o.h., da ble det på 
alvor spennende, men det er lurt å ha is 
magen når det snør! For det viste seg å 
bli to veldig fi ne dager med glimrende, 
men kjølige seilforhold med vind på 5-7 
m/s, hvor J/70 fi kk gjennomført hele 
programmet sitt. For Waszp’ene sin del 
ble det bare trening lørdag, men fullt 
program søndag. Eidsbugarden leverte 
igjen førsteklasses service, bra mat og 
en stemning litt utenom det vanlige for 
seiling - der du sitter inne og drikker kaff e 
og ser på seiling rett utenfor vinduet. Og 
når hotellet i tillegg kun består av seilere, 
blir det fort god stemning.

GRUNDIG SAILING CUP – 
NORDISK FINALE 
18 lag var invitert og 11 lag stilte. Det 
deltok et lag fra Sverige, tre fra Danmark 
og de resterende syv lagene var norske. 
Det ble 15 seilaser lørdag og det viste seg 
utover lørdagen at fem lag skilte seg ut; 
Horsens Sejlklub (DEN), Oure Racing 
(DEN), Team Risør, Wolfpack Racing og 
Team Åsgårdstrand. Tett og dramatisk på 
korte pølsebaner, hvor enkelte små feil 
kunne gjøre hele forskjellen, ble det en 
regatta som var meget spennende for både 
publikum og deltakere. Race 23 skulle vise 
seg å bli avgjørende. Seilasen var den siste 
for Team Horsens Sejlklub med skipper 
Jacob Nikolajsen og Team Risør med 
brødrene Mathisen, til daglig 49er-seilere, 
og stillingen var slik at best plasserte av 
de vil vinne regattaen. Etter en veldig tett 
seilas med skiftende føring ble en ekstra 
jibb fra Team Risør på siste lens avgjø-
rende og betød at Team Horsens Sejlklub 
kunne seile rett forbi å vinne seilasen og 
dermed førstepremien på 20.000 kroner - 
i form av produkter fra Grundig. Kanskje 
årets dyreste jibb i norsk seiling? Team 
Wolfpack med Magnus Brun som skipper 
ble nr. 3. 

Finalen ble så spennende som alle 
hadde drømt om etter en intens sesong 
med mye bra seiling, og hvor J/70 klassen 
bare øker i antall og oppmerksomhet. 

WASZP-FINALEN  
Grundig Sailing Cup på Bygdin markerte 
også avsluttingen på Waszp Cup Norway 
denne sesongen, og hele 20 Waszp seilere 
hadde tatt turen til fj ells denne helgen. 
Waszp Cup Bygdin var den siste av totalt 
3 Waszp Cup’er denne sesongen. Årets 
Waszp sesong startet på Glesvær på Sotra 
utenfor Bergen i begynnelsen av mai og 
fortsatte i Åsgårdstrand i begynnelsen 
av juni.  Det var med andre ord duket for 
en spennende avslutning på Bygdin når 
landets beste Waszp seilere skulle avgjøre 
hvem som stakk av med totalseieren i 
Waszp Cup Norway 2018. Lørdagen var 
forholdene på ytre bane ikke egnet for 
Waszp seiling på grunn av mye vind og 
snøvær, og seilerne fi kk føle på restene av 
stormen Hugo. Det ble derfor arrangert 
ulike trimmeseanser på land. Vinden 
løyet litt utover ettermiddagen og et 
knippe Waszp seilere valgte å utfordre 
naturkreftene ved å dra ut på en tur for å 
teste forholdene. Søndagen var imidlertid 
forholdene fl otte og det ble arrangert 
mange fl otte løp. I klassen 8.2kvm var 
det Alexander Dahl Høgheim som denne 
helgen stakk av med seieren i Waszp 
Cup Bygdin, tett fulgt av Erik Karlsen og 
Alexander Klippenberg. Klassen 6.9kvm 
ble vunnet at Mathilde Robertstad og 
på plassene bak fulgte Marie Jacobsen 
Lepperød og Thomas Efskind. Waszp Cup 
2018 sammenlagt ble vunnet av Alexander 
Dahl Høgheim (8.2 kvm) og Fredrikke 
Foss (6.9kvm). For KNS ble det i tillegg 
årets siste regatta.

ALEXANDER DAHL 
HØGHEIM   vant i 

klassen for 8,2 kvm.



NORGESMESTERSKAP I KITE PÅ VANN
KNS arrangerte NM i kite lørdag 25. 
august på Sønstegård på Hvasser.

Av regattakomiteen for NM i kite, foto: 
Jacob Daas 

Opprinnelig var planen å ha både racing 
for foil og twin-tip samt trick, men på 
grunn av få påmeldte ble trick-klassen 
avlyst. Sett i retroperspektiv var det 
kanskje like greit, for vi hadde neppe 
rukket å gjennomføre både racing og trick 
på samme dag med de vindforholdene 
vi hadde. Riktignok var vi blitt advart på 
forhånd om at når man arrangerer for 
kitere, er det å få kiterne ut på vannet 
den virkelig store fl askehalsen. Å erfare 
det selv er noe helt annet.  Når man må 
ta hensyn til fredet fauna og fl ora, samt 
en ikke helt optimal vindretning tar 
«sjøsettingen» lang tid! Kitere kan ikke 
øke eller redusere seilareal når de er ute 
på vannet og må derfor velge kite basert 
på vinden ute på banen. Når da stranden 
for launching ligger litt i le for vinden blir 
seilarealet for lite til at kiterne får nok 
drag i kiten til å komme seg ut på banen. 

Banemannskapet fi kk dermed god tid 
til å både legge og legge om banen mens 
vinden dreide og vi ventet på at kiterne 
skulle få nok vind til å komme seg ut på 
vannet. 

NYTT MED REGATTA
Det har riktignok vært arrangert NM i kite 
tidligere, men for de fl este av kiterne og 
arrangørene var regatta for kite relativt 
nytt. Flagg og regler ble gjennomgått 
grundig før start, likevel ble det vel 
åpenbart for de fl este at vi har mye å lære 
av hverandre. Hvordan kommuniserer 
man at man vil slå når man er utenfor 
hørevidde og veiving med armene kan 
bety så mangt? Er en 360 i luften godt nok 
som entørnsstraff ? Hvordan kan man ta en 
straff  med et brett som i praksis ikke kan 
svinge i sirkel slik som en båt?

HALVVEIS TIL FÆRDER
Det ble først gjennomført tre race for 
foilende brett, og tre race for klassen 
twin-tip. Banen var en litt skjev pølsebane 
for foilerne og en slørebane for twin-

tip. Deretter sendte vi alle kiterne på 
land for å spise en felles varm lunsj. 
Planen var deretter å sende kiterne ut 
på et langdistanserace rundt Færder 
fyr. Stemningen for det var på topp hos 
kiterne, men den nevnte fl askehalsen 
med launching gjorde at arrangørene 
heller valgte å legge et merke halvveis 
ut til Færder og sende kiterne to runder 
rundt banen, da en fryktet at det ville bli 
mørkt før alle var i mål. Eff ektiv innsats 
fra kiternes side viste at vi nok kunne ha 
rukket turen rundt Færder. Til gjengjeld 
hadde sikringsmannskapet mer enn nok å 
gjøre med å redde kitere som tvinnet seg 
og brett som forsvant, så det var kanskje 
like greit at vi holdt oss innenfor Færder 
fyr.

Nye utfordringer til tross - det var en 
utrolig velvillig og positiv gjeng som stilte 
til start i årets NM. At lek og moro er det 
viktigste for de fl este i denne klassen er 
det ingen tvil om. Solen skinte, det var 
nesten sommertemperatur og tilbake-
meldingene har vært fulle av lovord og 
gode tips som vi vil ta med oss til neste års 
arrangement.  Takk for i år!
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KNS Seilsportsenter er organisert med et 
eget styre siden februar 2016. Styret i KNS 
Seilsportsenter ledes av et styremedlem i 
KNS og velges formelt av styret i KNS.
Aktivitetene på Seilsportsenteret er 
organisert i fl ere underkomiteer som 
rapporterer til styret, og de ulike under-
komiteene jobber med et bredt spekter 
av områder og oppgaver som er viktige 
i Seilsportsenterets drift og aktivitet. 
Komiteene drives etter et «selvfornyel-
sesprinsipp» som stort sett fungerer godt. 
Det har vært god aktivitet i komitéene og 
det har vært veldig mange frivillige invol-
vert i ulike arrangementer og aktiviteter 
gjennom sesongen. Styret vil gjerne rette 
en takk til alle som har bidratt – uten 
denne innsatsen hadde det ikke vært 
mulig å holde det aktivitetsnivået som vi 
har.
 
Det er avholdt 4 styremøter i perioden.
 
STYRETS ARBEID I 2018
Det har vært god aktivitet på KNS 
Seilsportsenteret Ulabrand i 2018. Det er 
godt belegg og høy aktivitet på Seilskolen, 
treningsgrupper og Sommermoro. Våre 
seilere hevder seg godt både nasjo-
nalt og internasjonalt og har oppnådd 
mange gode resultater på regattabanen 
gjennom sesongen. Foreningen fi kk Junior 
Verdensmestere i både jente- og gutte-
klasser for 29`ere, samt Europamester i 
Waszp-klassen. På arrangementssiden er 
regattaen Blåveisen i ferd med å nå gamle 
høyder med god deltagelse og på våren ble 
det arrangert Norges Cup 1 for klassene 
Laser, Optimist-jolle, 29er, Feva, Bic Tecno 
og RS:X. Dette var stort og vellykket 

arrangement med 250 startende joller 
og brett, fordelt på fi re baner og hvor 
nærmere hundre frivillige stilte opp. 
 
Styret har i perioden hatt fokus på de 
viktigste hovedområdene innenfor KNS 
sin strategiplan for 2020 og delmål for 
2018.  Det har vært arbeidet med å doku-
mentere prosesser og rutiner for hvordan 
juniorarbeidet og Seilsportsenteret orga-
niseres og drives. I strategiplanen er dette 
kalt KNS Way. Styret har behandlet en 
rekke saker som inngår i disse prosessene 
og fl ere rutinebeskrivelser er behandlet og 
godkjent.  
Det vil jobbes videre med å systematisere 
dokumentasjonen og gjøre den tilgjen-
gelig for brukere og interessenter.
Hovedhensikten med KNS Way er å 
sikre god kultur og gode rutiner for alle 
brukerne på Seilsportsenteret og for å 
ivareta seilernes og trenernes utvikling og 
sikkerhet.
 
Et viktig arbeid som er gjort i 2018, som 
en del av KNS Way, har vært å utarbeide 
og implementere en ny trenermodell for 
Seilsportsenteret. Formålet med modellen 
er å klart defi nere trenerens oppgave og 
legge til rette for en god trenerutvikling. 
Bedre trener – Bedre aktiviteter – Bedre 
utøvere. Som en del av dette arbeidet er 
det også defi nert en klar kunnskapstrapp 
for seilerne. Trenermodellen vil være et 
viktig verktøy for å skape trygghet og sikre 
mestring og læring for hver enkelt seiler 
på Seilsportsenteret. Styret ønsker å jobbe 
videre med å forankre trenermodellen 
ytterligere i kommende sesong.
 

Det har vært lagt vekt på å styrke den 
sosiale dimensjonen på Seilsportsenteret 
gjennom året. Klubbhuset utgjør et viktig 
samlingspunkt i denne sammenheng, 
både for aktive og foreldre og det har vært 
mange ulike arrangementer i klubbhuset 
gjennom sesongen.  I forbindelse med 
trening og regattaer har det vært tilret-
telagt for enkel matservering og grilling, 
noe som har vært populært. For øvrig ser 
man at samling på tvers av klassene, og 
det at seilerne seiler fl ere klasser gjennom 
sesongen, skaper allsidighet og styrker 
den sosiale profi len.
 
 Styret har stort fokus på rekruttering. 
Seilsportsentret har relativt god tilgang 
på nye seilere, både gjennom trenings-
grupper, kursvirksomhet og leirer som 
Sommermoro. Vi ser imidlertid en 
utfordring i å få tilstrekkelig andel av 
seilerne videre til nivå 2 og 3, eller fra 
Sommerleirer til nivå 1, og styret anser 
det som krevende å nå strategimålet 
om 400 aktive seilere i 2020. Inn i 2019 
sesongen vil vi fortsette arbeidet for å 
øke rekrutteringen og gjøre konkrete 
grep for å beholde seilerne som kommer 
inn, blant annet ved å styrke innsatsen 
mot nybegynner- og rekrutt gruppene 
gjennom fokus på den sosiale profi len, 
kunnskapstrappen og tett oppfølging av 
trenerne.
 
Å ferdigstille bryggeanlegget på 
Seilsportsenteret er høyt prioritert og 
styret har jevnlig dialog og følger byggeko-
miteens arbeid. Målsetningen er ferdigs-
tillelse av det primære i løpet av 2019.

KNS SEILSPORTSENTER ULABRAND

FOTO:  Trond Teigen, SailLogic
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TRENING- OG REGATTAKOMITEEN
Trening- og regattakomiteen på 
KNS Seilsportsenteret består av 
klassekapteinene fra alle trenings-
gruppene, komiteleder og leder på 
Seilsportsenteret. 

Komiteen har gjennom året gjennomført 
4 møter med godt oppmøte. Gruppen 
har fulgt KNS` årshjul for å planlegge og 
gjennomføre treningsopplegg og regatta 
for de enkelte klassene. Vi har i løpet av 
året standardisert hvilken aktivitet som 
er dekket av treningsavgiften, og hvilke 
som krever ekstra innbetaling. Vi har også 

fulgt opp om gruppene har gjennomført 
det som er planlagt, og om antallet seilere 
har blitt som forventet. Noen små juste-
ringer har blitt gjort underveis gjennom 
sesongen. 

Trenersituasjonen har vært bra for alle 
grupper, men dette er noe som stadig må 
følges tett opp. Det er særlig en utfordring 
å få gode og stabile trenere for de yngste 
klassene. Vi har også diskutert både 
hvordan vi kan få nye seilere, og særlig 
det å beholde de som allerede har seilt 
en periode. Det har vært stor aktivitet på 

Seilsportsenteret gjennom sesongen, og 
trenings – og regattakomiteen har bl.a. 
jobbet med å fylle listene for bryggevakter 
og kiosk via klassekapteinene. I løpet av 
sesongen har det vært arrangert fl ere 
store regattaer, med NC 1 i slutten av april 
som den største. Der deltok over 250 joller 
og brett og nesten 100 frivillige var med 
å hjelpe til. Tirsdagsregattaene startet 
opp i slutten av april og gikk frem til høst-
ferien. Alle jolleklasser og brettklasser 
på Seilsportsenteret er representert 
her. I tillegg har fl ere klasser arrangert 
samlinger i helger og ferier.

SEILSPORTSENTERET
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TRENING- OG REGATTAKOMITEEN
Trening- og regattakomiteen på 
KNS Seilsportsenteret består av 
klassekapteinene fra alle trenings-
gruppene, komiteleder og leder på 
Seilsportsenteret. 

Komiteen har gjennom året gjennomført 
4 møter med godt oppmøte. Gruppen 
har fulgt KNS` årshjul for å planlegge og 
gjennomføre treningsopplegg og regatta 
for de enkelte klassene. Vi har i løpet av 
året standardisert hvilken aktivitet som 
er dekket av treningsavgiften, og hvilke 
som krever ekstra innbetaling. Vi har også 

fulgt opp om gruppene har gjennomført 
det som er planlagt, og om antallet seilere 
har blitt som forventet. Noen små juste-
ringer har blitt gjort underveis gjennom 
sesongen. 

Trenersituasjonen har vært bra for alle 
grupper, men dette er noe som stadig må 
følges tett opp. Det er særlig en utfordring 
å få gode og stabile trenere for de yngste 
klassene. Vi har også diskutert både 
hvordan vi kan få nye seilere, og særlig 
det å beholde de som allerede har seilt 
en periode. Det har vært stor aktivitet på 

Seilsportsenteret gjennom sesongen, og 
trenings – og regattakomiteen har bl.a. 
jobbet med å fylle listene for bryggevakter 
og kiosk via klassekapteinene. I løpet av 
sesongen har det vært arrangert fl ere 
store regattaer, med NC 1 i slutten av april 
som den største. Der deltok over 250 joller 
og brett og nesten 100 frivillige var med 
å hjelpe til. Tirsdagsregattaene startet 
opp i slutten av april og gikk frem til høst-
ferien. Alle jolleklasser og brettklasser 
på Seilsportsenteret er representert 
her. I tillegg har fl ere klasser arrangert 
samlinger i helger og ferier.

SEILSPORTSENTERET REGATTA-/ARRANGEMENTSKOMITEEN

Aktiviteten på KNS Seilsportsenter 
Ulabrand har i 2018 vært høy 
og vi har arrangert tre NC’er 
og to Waszp  Games, i tillegg til 
Blåveisen, Klubbmesterskap og 
tirsdagsregattaer.

Regatta/arrangementskomiteen på 
KNS Seilsportsenter Ulabrand har i 
2018 bestått av Morten Tveit, 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 Arrangementsforum og KNS 
Regattakomite på Dronningen 
og koordinerer aktiviteten på 
Seilsportsenteret med aktiviteten på 
Dronningen.

TIRSDAGSREGATTA JOLLER/
BRETT
Tirsdagsregattaene starter opp i 
slutten av april og går frem til høst-
ferien. Alle jolle- og brettklasser på 
Seilsportsenteret er representert - 
Optimist, Laser, RS Feva, 29`er, Wazsp, 
BIC og RS:X. Det ble i 2018 seilt totalt 
34 race og 67 forskjellige seilere har 
deltatt på en eller fl ere regattaer. Dette 
er det samme antall seilaser som ble 
avviklet i 2017, men en liten nedgang i 
antall seilere. Vi ser blant annet at Laser 
klassen valgte utover høsten å prioritere 
trening fremfor tirsdagsregatta’ene. Det 
som var gledelig å se i 2018, var en aktiv 
regatta rekrutt gruppe som deltok på 
tirsdagene. Det er viktig med rekrutte-
ring, og da er det ekstra gøy å se rekrutt 
seilere på startlinjen i sin første regatta.

I 2018 hadde vi ny regattasjef, Ole 
Aabye med hjelp fra Ellen Ekeli, som 
løste oppgaven strålende.  Tusen takk! 
Vi trenger fortsatt hjelp til å kjøre tirs-
dagsregatta’en, så dersom du har lyst, er 
det bare å ta kontakt med Ole Aabye.

BLÅVEISEN
Blåveisen ble arrangert 21-22. april 

på KNS Seilsportsenter Ulabrand 
for alle jolle/brett klasser. Hele 93 
seilere deltok hvor optimist var den 
største klassen med 48 seilere. Nytt 
i år var Optimist C med 3 seilere. Vi 
håper denne klassen vil tiltrekke seg 
fl ere seilere i fremtiden. Vi får håpe 
den positive utviklingen i deltakere 
forsetter i årene som kommer, 93 
seilere var deltakerrekord i nyere tid. 
Brett og 29ere fi kk gjennomført 7 
seilaser og øvrige klasser fi kk 6 seilaser 
i fl otte vindforhold på Lysakerfj orden. 
Regattasjef var Lloyd Tunbridge.

NORGES CUP 1
NC1 ble arrangert 28.-29. april på KNS 
Seilsportsenter for Optimist, Laser, 
29er, Feva og brett klassene. Det var 
veldig spennende å se om det var plass 
til alle båtene på Seilsportsenteret, da 
det var ventet ca. 300 joller/brett og 
70-80 RIBer. Antall deltakere ble til 
slutt 265 joller/brett og vi hadde plass 
til fl ere. Helgen ble preget av lite vind 
på lørdagen , mens vi på søndag fi kk 
fl otte forhold. Flest seilaser var det 
Feva og 29ere som klarte å få til med 
7 seilaser. Brettene klarte 5 og øvrige 
klasser fi kk 3 seilaser. Klubbhuset og 
bryggeanlegget på Seilsportsenteret 
fungert utmerket og vi fi kk bevist at vi 
kan klare å arrangere store regatta’er 
med opptil 300 deltakere. Regattasjef 
var Nils Klippenberg. Vi planlegger å 
arrangere et tilsvarende NC i 2020 hvis 
vi får tommelen opp fra klasseklubbene.

WASZP CUP 2
Waszp Cup 2 ble arrangert den 2-3. juni 
i Åsgårdstrand. Sol og fl otte forhold. 
Dette gjorde at man fi kk avviklet 6 
seilaser. Totalt 20 Waszp’er deltok i to 
forskjellige klasser. Regattasjef var 
Marius Foss.

KLUBBMESTERSKAP
Klubbmesterskapet ble arrangert 
tirsdag 12. juni på Seilsportsenteret. 
Det var fl otte forhold og alle klassene 
fi kk 3 seilaser. Bare blide fj es å se 
på fj orden. Antall deltakere var 

44 joller/brett. Gratulerer til alle 
klubbmestere! Regattasjef var Ole 
Aabye.

NORGES CUP 3
NC3 for BIC T293 og RS:X ble arrangert 
den 16-17. juni ut fra Fynstranda på 
Hvasser. Det deltok 17 BIC seilere og 
12 RS:X seilere. En fantastisk helg, med 
sol og fl otte vindforhold. Det ble seilt 
totalt 8 seilaser. Regattasjef var Henrik 
Wigers Larsen.

NORGES CUP 4
NC4 for 29er, RS Feva og brett klassene 
ble arrangert den 15-16. september i 
Larvik SF. Det blåste bra på lørdag og 
seilerne fi kk fi ne surfe og bølgeforhold. 
Litt mindre vind på søndag, men nok til 
at man fi kk seilt to race. Totalt ble det 
seilt 7 race og tusen takk til Larvik SF 
for at vi fi kk låne brygger og klubbhus. 
Totalt 35 joller/brett deltok. Regattasjef 
var Karl-Christian Agerup.

WASZP CUP 3
WC3 ble arrangert den 22-23. 
september på Bygdin sammen med 
avslutningen på Grundig Cup J70. Dette 
er et utrolig spektakulært sted å seile. 
Og man må sikkert være litt gal for å 
reise til fj ells i slutten av september for 
å seile. 21 seilere trosset kulde og sne 
og stilte til start. Det blåste friskt på 
lørdag morgen, så all seiling ble innstilt. 
På søndag var det fl otte forhold med 
sol og 5-7 sm. Det blir seilt 4 race og til 
slutt var det Alexander Dahl Hogheim 
fra Ran SF som trakk det lengste strået 
i den største klassen og Mathilde 
Robertstad fra Tønsberg SF vant i den 
lille klassen. Gratulerer. Regattasjef var 
Marius Foss.



Utstyrskomiteen har 
nå eksistert i to år, og 
målet har vært å organi-
sere kjeller, øvre platt-
form og fl ytebryggen på 
Seilsportsenteret.

Vi er fornøyd med at vi har 
fått gjennomslag for en langt 
mer ryddig lagring av båtene 
på land, og redusert bilkjø-
ring og hengerlagring på 
bryggeområde.  Det er viktig 
for sikkerheten til barna at 
det ikke kjøres biler inne på 
anlegget. De største hengerne 
er nå lagret på leid plass på 
Kongsgården. Dette har gitt 
oss en god avlastning. 

Vi ser ellers at dregger, 
tau og regattamateriell er 
forbruksvarer, og må kjøpes 
inn hvert år. Vi jobber for å 
bedre rutiner for hvordan 
utstyret brukes og meldes 
ved tap. I 2018 har vi dess-
verre opplevd fl ere omganger 
med tyveri av ribber fra 
anlegget. Dette er kostbart og 
lite hyggelig, samtidig som 
det ødelegger for kapasiteten 
i forbindelse med aktiviteter 
som pågår. Det er gjort fl ere 
grep for å sikre utstyret 
gjennom sesongen og ytter-
ligere sikringstiltak vil bli 
iverksatt i 2019. 

BÅTPARK
Vi har en god og fungerende 
båtpark for aktivitetene våre 
og det gjøres årlige utskift-
ninger av eldre materiell. Før 
2019-sesongen er det bl.a. 
byttet ut motorer på våre 
minste trenerbåter.   
Vi har også tilpasset trans-
portkapasiteten (henger-
materiell) i forhold til varia-
sjoner i størrelsen på de ulike 
klassene på senteret.

Vi har brukt tid på å plan-
legge de neste to årene, 2019 
og 2020, for å få utnyttet 
plassen bedre på bryggene. Vi 
begynner med å fl ytte land-
gangen får å øke kapasiteten 
fra øvre plattform og ned 
til fl ytebryggen. Meningen 
er å bedre logistikken i 
sjøsettingen og samtidig få 
gode områder for rigging og 
utstyrslagring. 
Det er en utfordring at det 
er båter og brett lagret på 
Seilsportsenteret som ikke 
er registrert, ikke er aktive 
eller ikke betaler havneavgift. 
Komiteen følger opp dette og 
vil i 2019 ta nødvendige skritt 
for å få kontakt med eiere og 
få ubenyttet materiell fj ernet. 

NYE SJØBODER
Det vil også bli bygget to nye 
sjøboder for lagring av Brett, 
Waszpseil og Optimistseil. 
Etter hvert blir teltet byttet 
ut med to nye sjøboder for 
garderobe toaletter og div. 
Trenernes ribber blir fl yttet 
til nordsiden av bryggene for 
å bedre fortøyningsplass og 
forhåpentlig mindre slitasje 
på utstyret.

KNS skal arrangere 
fl ere regattaer fra 
Seilsportsenteret, og vi har 
som mål å få på plass alt 
utstyr til NC og Blåveisen rett 
etter påske. Vi har planer om 
å belegge betongslippen med 
tre for å gi en mer skånsom 
slipp og samtidig øke kapa-
siteten. Komiteen arbeider 
med planer for å bedre orga-
nisering og plassutnyttelse 
i kjelleren på senteret, bl.a. 
nye avlukkede områder for 
seilere og trenere samt eget 
rom for regattamateriell.

UTSTYRSKOMITEEN

DISKUTERT I KOMITEEN:
1. Virtuell regatta inshore – en aktivitet for KNS-seilere.
Komiteen konkluderer med at det er seilsesong og at dette 
er en vinteraktivitet/eller organiseres under regatta hvis 
vindstille. Komiteen konkluderte med at de ikke setter i 
gang organisert spilling, men de fant spillet morsomt og 
lærerikt.

2. Komiteen foreslo eget bur for NC seilere, uavhengig 
av klasse organisert i kjeller. Komiteen har kommet 
med ønsker om hvordan et bur kan organiseres enkelt. 
Komiteen vil gi info om buret til de ulike treningsgrupper 
når buret er klart til bruk.

3. Treningsrom i kjeller. Komiteen støttet treningsrom 
i kjeller i 2018, men dette har ikke blitt brukt og det bør 
foretas en ny vurdering for 2019.
I tillegg vil komiteen at KNS-styret skal søke om å få 
Tuftepark i det åpne området på venstre side av grusveien 
som går fra senteret og bort til Bygdøy Sjøbadstranden. 

4. Utøverkomiteen vil ta ansvar for 5-klubbsregattaen. 
Laget som skal representere KNS bør bestå av seilere med 
laveste minimumsalder 15 år. Det bør være et blandet 
sammensatt lag ut i fra kjønn og ferdigheter. Komiteen vil 
ta ansvar for uttaket.

Arrangert av utøverkomiteen i 2018: Utøverkomiteen 
arrangerte i 2018 en skidag. Vi gikk på ski med seilere fra 
alle klassene i KNS til Ullevålseter. Skituren var veldig 
vellykket. Årets sesongavslutning ble også arrangert av 
utøverkomiteen. Mange komitémedlemmer kom rett 
fra skolen for å gjøre lokalet klart og lage maten. Det ble 
servert taco. 

UTØVERKOMITEEN

F.V:  Henrik Kaastad Ørjavik,  Nilas Goa Diab, Oda Sverre, 
Eira Svedal Nilsson. Foto: Lene Johansen
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Komiteen arbeider for et aktivt og 
inkluderende miljø på Seilsportsenteret. 
Komiteen bidrar ved regattaer, 
klubbkvelder, foredrag og andre sosiale 
arrangementer for å skape et positivt og 
robust klubbmiljø.

Komiteen består av 10 medlemmer med 
relasjon til de ulike treningsgruppene. I 
året som gått har det blitt gjennomført 4 
møter samt temamøter i forbindelse med 
spesielle arrangementer. 

KIOSK
Kioskvirksomhet har foregått i klubb-
huset og drives av frivillige foresatte til 
seilerne. Det har ikke vært noen fast kiosk 
på bryggen. Kioskvakter har blitt fordelt i 
de ulike treningsgruppene med påmelding 
via digital invitasjon Sign-up Genious 
(https://www.signupgenius.com ). Den 
digitale påmeldingen fungerer bra og 
kommer til å opprettholdes neste sesong. 
Det er vanskeligere å få fylt kioskvaktene 
utover høsten, da det er mindre foreldre 

aktivitet på brygga. Kiosken fungerer fi nt, 
og målet om å holde servering 3 dager i 
uken har blitt gjennomført med noen få 
unntak.

Sesongen ble innledet med to store arran-
gementer i april; først ut var Blåveisen 
etterfulgt av Mentor Norge NC1. Kiosken 
serverte frokost, lunsj og middag med 
stort bidrag fra foresatte og frivillige. Det 
var vel gjennomførte og organiserte arran-
gementer. Kiosken fi kk spesielt positiv 
tilbakemelding på frokost servering som 
mange benyttet seg av. I forbindelse med 
disse arrangementer er kiosken en viktig 
bidragsyter til det sosiale miljøet og et 
møtested hvor mange blir bedre kjent. 

KLUBBHUS
Klubbhuset har blitt oppgradert med 
fl otte bilder av våre seilere! Hver trenings-
gruppe har sendt inn fotografi er, som 
er hengt opp i adkomst arealene. Det 
gjenstår fortsatt noen bilder samt gruppe-
bilder fra hver treningsgruppe. Prosjektet 

blir fulgt opp neste sesong.

I hovedrommet har langbenken fått nye 
maritime puter sydd av resirkulerte seil. 
Dette har gjort hovedrommet ekstra 
hyggelig og bedret sittekomforten.
Årets ambisjon om å installere lydanlegg 
har ikke blitt gjennomført. Saken følges 
opp neste sesong sammen med oppgrade-
ring av utemøbler på terrassen. 

SOSIALT MILJØ
Nytt for i år er at alle seilere har fått 
tilgang til klubbhuset med eget nøkkel-
kort. Komiteen diskuterer hvordan man 
kan bidra til at klubbhuset blir brukt 
som et samlingssted hvor seilerne kan 
gjøre lekser og spise før trening. Mange 
kommer direkte fra skolen til trening. 
Komiteen undersøker mulighet for salg av 
enkle måltider, eller hvordan tilrettelegge 
for at seilerne kan varme mat selv. Dette 
blir videreført neste sesong.

SOSIAL, KIOSK 
OG HUSKOMITEEN

Komiteen har hatt 2 møter i 2018 
sesongen. Sikkerhetsrutinene fungerer 
etter hensikten og det er kun gjort 
mindre justeringer i år. Det har ikke 
vært større eller alvorlige hendelser på 
Seilsportsenteret i løpet av sesongen.

Komiteen mener at etterlevelse av 
og større fokus på gjeldene rutiner 

og sikkerhetsregler er de viktigste 
områdene for forbedring. Det er viktig 
at Sikkerhetsrutinene blir fulgt opp i 
de ulike trenerfora og at funksjonen 
«Sikkerhetsansvarlig på land» fungerer.

Konkrete områder som komiteen ønsker 
spesielt fokus på for 2019 er: 
At alle trenerne har gjennomført 

førstehjelpskurs før sesongen. 
At alle trenere og andre som kjører f.eks. 
sikringsbåt alltid bruker dødmannsknapp. 
At det alltid er en sikkerhetsansvarlig 
tilstede under organisert trening (organi-
seres gjennom treningsgruppene og deres 
klassekapteiner).

SIKKERHETS-KOMITEEN
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Gruppen har bestått av cirka 20 aktive 
seilere. Aktivitetsnivået har generelt vært 
høyt gjennom hele sesongen. Nivået i 
gruppen har vært noe sprikende men 
vi har et godt miljø, høyt motiverte og 
ivrige seilere. Hovedtrenere for sesongen 
har vært Mihalis Floros assistert av Rolf 
Flem. Vi går for øyeblikket gjennom et lite 
generasjonsskifte og i løpet av sesongen 
har fl ere seilere valgt å gå over i nye 
båtklasser. Vi regner med i kommende 
sesong å være rundt 10 seilere. En av 
hovedutfordringen for neste år er derfor å 
sikre rekrutteringen til NC gruppen for de 
neste årene.

SEILING I SPANIA
I vinter har vi hatt seiling i Spania i et 
samarbeid med Nesodden Seilforening. 
Gjennom to samlinger og 2 regatta-helger 
fi kk de ivrigste anledning til å holde 
seilingen vedlike gjennom vintermåne-
dene. I påsken arrangerte Sandefj ord, 
Tønsberg Seilforening og KNS en stor 

treningsleir på Gardasjøen med ca 60 
seilere fra hele Optimist Norge. Leiren ble 
avsluttet med deltagelse i verdens største 
entype regatta med ca 1 500 optimister i 
2 forskjellige klasser med fl otte resultater 
fra våre KNS seilere.
 
I slutten av april arrangerte KNS årets 
første Optimist NC regatta. Med over 100 
optimister fra Norge og Sverige på start-
linjen ble det årets største norske Optimist 
regatta. Vi har gjennom fl ere år hatt god 
kontakt med Optimistgruppen til KSSS og 
10 av deres beste seilere tok turen over til 
denne regattaen hvor de bodde hos våre 
seilere.
  
MANGE TRENINGER
I tillegg til regattaer har aktiviteten vært 
høy med muligheter for trening 3 kvelder 
i uken pluss deltagelse på tirsdagsregat-
taen. Gruppen har også arrangert en rekke 
helgesamlinger og har hatt 2 seilcamper 
(Hvasser og Hankø) gjennom sesongen.

 Gjennom sesongen har våre seilere deltatt 
med stor suksess i 4 NCer, NM samt 
lokale OAS regattaer. Markus Berthet har 
vært vår beste seiler gjennom sesongen 
med totalseier i Norges Cup, samt norsk 
mesterskap. Videre var Julia Jakobsen 
suveren frem til sommerferien med seier 
i de to første NCene. Resten av gruppen 
viste også mye god seiling med mange 
gode resultater. Julia og Markus repre-
senterte Norge i VM på Kypros med 
Markus som beste nordmann på plass 
24. I Nordisk Mesterskap i Båstad stilte 
KNS sterkt med Milla Wang, Lea Nilsson, 
Cornelia Fure og Jonas Stjernstrøm som 
alle viste mye god seiling. Cornelia og 
Jonas var på de norske lagene i lagsei-
ling som resulterte i sølv for jentene og 
bronse for guttene. I den norske lag-cupen 
tok laget vårt med Milla Wang, Markus 
Berthet, Nilas Diab, Mikkel Jansen og 
Nikolai Kuhle en sterk 3. plass.

TRENINGSGRUPPENE

OPTIMIST NC GRUPPEN

Optimist Regatta Rekrutt gruppen har i 2018 sesongen bestått 
av 11 seilere. Dessverre har noen gitt seg gjennom sesongen 
og noen har gått over til andre klasser.  Trener har vært Anne 
Sophie Tjøm.
Det var 7 av seilerne som deltok i OAS-regattaene i Asker. En 
seiler deltok i Coming Stars-klassen i NM på Steilene.
Det hadde vært ønskelig med større regattadeltagelse fra 
gruppen gjennom sesongen og dette er noe vi må jobbe videre 
med i neste sesong.  
Tre av seilerne deltok på KNS Høst Camp Optimist - Hankø 
Yacht Club i høstferien, hvor det også er deltagere fra andre 
foreninger. Det var stor stas å få trene og bo sammen med de 
eldre seilerne.
Vi er spent på hvor stor gruppen blir i kommende sesong, 
noen fortsetter, noen går opp til NC og noen nye kommer til 
fra VK gruppen.

OPTIMIST REGATTA 
REKRUTT

KNS Waszp treningsgruppen har denne sesongen 
bestått av 11 seilere. Ukentlig treningsdager har vært 
mandag og onsdag og trener denne sesongen har vært 
Bror With.
Sesongen startet med at fl ere av seilerne var 
på treningssamling på Lanzarote. Dette var et 
samarbeidsprosjekt mellom Foiling Norway og 
Dinghy Coach. 4-5 seilere deltok deretter på 
treningssamling i Garda i påsken. Den hjemlige 
sesongen startet med Waszp Cup 1 på Glesvær, 
Sotra utenfor Bergen.  Waszp Cup 2 ble arrangert i 
Åsgårdstrand i begynnelsen av juni før turen gikk til 
Europamesterskapet i Garda i slutten av juni. En stor 
norsk delegasjon deltok og Nicolai Jacobsen ble sågar 
Europamester! Høstsesongen startet med deltagelse 
i Askeroptimisten før siste Waszp Cup fant sted på 
Bygdin samtidig med fi nalen i Grundig Sailing Cup. 
Sesongen ble avsluttet med en treningssamling på 
Fjærholmen, Tønsberg i høstferien. Waszp-klassen 
har i løpet av kun 2 år bygget seg opp til en klasse 
med nærmere 30 aktive seilere hvor av 10 seilere er 
hjemmehørende på KNS Seilsportsenteret Ulabrand. 
Det legges opp til en aktiv sesong også i 2019 hvor 
starten på den norske terminlisten er Waszp Cup 1 i 
forbindelse med Blåveisen i begynnelsen av mai.

WASZP 
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Regattagruppen for RS Feva besto i 2018 
av 3 båter. To av disse deltok kun i èn 
regatta, mens en har konkurrert aktivt 
hele sesongen. Fredrik og Wilhelm 
Harlem vant til slutt Norges Cup samlet 
og plasserte seg på en solid bronseplass 
i Nordisk Juniormesterskap i Båstad. I 
tillegg har fl ere optimist seilere fra KNS 
og andre klubber besøkt Feva-regattaene. 
Dette har bidratt til å løfte nivå og 
interesse for Feva-seilingen på en god 
måte. NM ble vunnet at Mathias Berthet 

fra KNS og Jenny Pollen fra Bærum seil-
forening, i skarp konkurranse med andre 
seilere fra VM-troppen i optimist og faste 
Feva-seilere.

Regattagruppen til Feva-gruppen er for 
liten til å bygge et eget miljø. Feva-miljøet 
trenger drivkrefter som kan opprettholde 
miljøet og tettere samarbeid med andre 
klasser har i 2018 bidratt positivt.  

Det er fortsatt ønskelig å få fl ere seilere 
trygge i konkurransesituasjon og få på 
plass en fl åte med 2-3 båter fra KNS som 
kan konkurrere sammen. Som tomann-
sjolle, er god kjemi mellom seilerne og 
avstemt ambisjonsnivå mellom foreldre 
en forutsetning for en ønsket styrking av 
gruppen. I 2018 ble Feva-treningene for 
nybegynner, VK og regatta i KNS slått 
sammen. Dette øker trenerbehovet, men 
bidrar samtidig positivt til å styrke Feva-
miljøet på en god måte.

RS FEVA

 

29er er en veldig populær jolle blant 
ungdom i Europa. Båten er tegnet for 
juniorseilere og den er solid og rimelig i 
pris. Båten er teknisk krevende og seiler 
fort i lite vind da den har mye seilføring 
samtidig som gode trimmingsmuligheter 
gjør den sjødyktig og morsom å seile i 
mye vind og bølger. Til neste år vil VM 

organiseres i Polen og over 300 båter 
forventes å stille til start, det vil si mer enn 
600 ungdommer fra 13-20 år som møtes 
fra hele verden for å seile mot hverandre.
 
Treningsgruppen i KNS har i 2018  
sesongen bestått av 10 båter med 
seilere fra KNS, Bærum Seilforening og 
Bundefj orden Seilforening. Syv av båtene 
har KNS besetning. Treningsgruppen i 
KNS samarbeider godt med 29er miljøene 

både i Moss og Tønsberg. Mesteparten av 
treningen foregår på Seilsportsenteret, 
og noen helge-samlinger i Moss eller 
Tønsberg. Måns Hällstrøm er trener for 
gruppen.
 
Det har vært høyt aktivitetsnivå i 2018 
for gruppen med vinterseiling for NTG 
seilere, kick off  i Tønsberg før påsken, 
deltagelse i Europacup for de fl este 
(Frankrike, Danmark, Tyskland, Italia), 

29’ER

38  Kongelig Norsk Seilforening 2018



2018 var enda et år med vekst, og høyt 
aktivitetsnivå for KNS Laser Master 
treningsgruppen. Gruppen økte med 
tre personer i år, og teller nå ca.18 
medlemmer. Målsetningen er å tilby 
trening og regatta til voksne som er 
interessert i jolleseiling, både nybegyn-
nere og erfarne.

Året startet med en treningstur til Las 
Palmas i uke fem. Det var tredje året 
med likt opplegg og kan nå regnes som 
en tradisjon. Vi var ni seilere som fi kk 
mange fi ne treningsdager på Real Club 
Nautico. Las Palmas bød i år på frisk vind, 
og ganske annerledes forhold til hva vi 
er vant til fra Lysakerfj orden. Det var en 
ordentlig sliten gjeng som dro tilbake 
hjem for å restituere til sommersesongen.

REGATTA - NM OG SM
Drammen Seilforening arrangerte som 
vanlig Laser Master NM på Rødtangen 
i juni. Regattaen er et uoffi  sielt 
norgesmesterskap som går over to 

dager, og i år var det 31 deltakere. KNS 
var største klubb på regattaen med 11 
deltakere.

Et stort arrangement i Skandinavia 
er Laser Master SM som i år ble 
holdt i Malmö i starten av august. 
Treningsgruppen kunne bruke KNS 
tilhengere og ordnet med felles transport 
av båter. Malmö Segelsällskap lagde et 
fl ott arrangement som samlet over hundre 
deltakere. Hele 13 seilere kom fra Norge 
der syv var fra KNS Mastergruppe.
I tillegg til Master NM og SM, deltok fl ere 
av masterseilerne på «vanlige» Laser NM 
som i år gikk i Bundefj orden Seilforening, 
og selvfølgelig Blåveisen på KNS.

TRENINGER PÅ TORSDAGER
Trener på Seilsportsenteret i år, både vår 
og høst var Karoline Brudevoll Rognlien. 
I høst ble trenerteamet utvidet med Didrik 
Rødland Jelstad. I 2018 har gruppen byttet 
treningsdag fra onsdag til torsdag noe som 
ser ut til å ha økt deltakelsen noe. Det ble 

satt ny rekord med 14 seilere en torsdag i 
august. Vi har også sett god deltakelse på 
klubbens Tirsdagsregatta, der det noen 
tirsdagskvelder faktisk har vært fl ere 
masters enn juniorer på linjen.

Året ble avsluttet med en annen tradisjon: 
Laser Master-gruppens egen Høstregatta, 
som ble avholdt siste helgen i september. 
Regattaen samlet i år hele 12 deltakere, og 
ble avrundet med en veldig hyggelig regat-
tamiddag hjemme hos Anne og Peter.
Oppsummert har 2018 vært et bra år med 
mye seiling og vi gleder oss veldig til 2019!

LASER MASTER

EM i Finland, samt Blåveisen, tre Norges 
cuper, Svenske Grand Prix, NM og Jr. 
ISAF VM. KNS organiserte første NC 
på KNS Seilsportsenter, samt siste NC 
sammen med brettgruppen i Larvik på 
høstparten. 
  
Resultatene i 2018 har vært eksepsjonelt 
gode for KNS-seilerne. Mathias Berthet 
og Alexander Franks-Penty vant tre 
Europa Cuper, ble nummer to i EM og 

vant Jr. ISAF VM. Pia Dahl Andersen og 
Nora Edland vant Jr. ISAF VM for jenter. 
Flere andre kom høyt opp på resultatlis-
tene i både Europa Cuper og i EM.
 
Ulike nivåer i gruppen håndteres med 
støtte fra foreldrene, i tillegg til samar-
beid med andre klubbtrenere, samt NSF 
på enkelte samlinger. Felles treninger 
med større grupper og kontinuitet på 
trenersiden har gitt gode resultater, og 

vi ser at seilerne er fl inke til å støtte og 
hjelpe hverandre. Dette skaper et godt og 
positivt miljø og løfter nivået på hele 29er 
gruppen.
 
Inn i 2019 sesongen vil vi få godt tilskudd 
av nye seilere med femten aktive båter 
knyttet til treningsgruppen. Vi registrerer 
at både Sverige og Danmark har fl ere 
aktive 29er seilere, så målet for Norge er å 
komme på samme nivået.

Vintertrening 
på Gran Canaria
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BIC NC-GRUPPEN
Gruppen har i 2018 bestått av Felix 
Dybdahl, Anniken Ezspinoza, Fabian 
Spone, Matthias Halvorsen, Amaia 
Fleischer, Nora Rabo Myhre, August 
Landmark, Christian Linderud, Mina 
Mobekk, Oda Sverre, Bastian Bakke og 
Jan Senko. Seks av disse har kommet 
opp fra VK gruppen.

Gruppen har fått ny engelsk trener, 
Imogen Sills. Hun har vært på det 
engelske landslaget som aktiv BIC og RS.X 
seiler. For å få til en ambisiøs sportslig 
satsning innenfor fornuftige økonomiske 
rammer, inngikk gruppen et samar-
beid med Bergen seilforening om felles 
treningssamlinger.

Sesongen startet med en samling på EL 
Medano Tenerife i vinterferien hvor fi re 
av seilerne deltok.
Første uken etter påske startet ordinære 
treninger, og Blåveisen 21-22. april og NC 
1 28-29 april på seilsportsenteret var de 
første regattaene. Mai ble en måned med 
stor aktivitet: NC 2 på Glesvær sammen 
med rs.x og Wasp, og to treningsleire 
på Møvik ved Larkollen sammen med 
BS-seilerne.

Neste store på programmet var NC 3 på 
Hvasser for Bic og rs:x. Dett er på papiret 
et fellesarrangement mellom Norsk 
brettseilerklubb, Færder seilforening og 

KNS, men blir i praksis gjennomført av 
KNS. Fint vær, gode vindforhold og stor 
innsats fra seilere og foreldre, gjorde dette 
til et meget vellykket arrangement.
Første uken i sommerferien var 5 av våre 
seilere over i Bergen for ny samling.

VM ble arrangert i Liepaja, Latvia. 
Mina Mobekk, Oda Sverre, Christian 
Linderud og August Landmark deltok. 
Vindforholdene var varierende, og spesielt 
jentene led av å ikke bli prioritert av regat-
tasjefen. Våre seilere er relativt sett bedre 
i mye vind enn i lite, og i Liepaja ble det 
dessverre litt for mye av det siste.
Mina gjorde det best med 16.plass totalt 
og en 2. og to 3.plasser som beste plasse-
ringer. Oda ble 21 totalt og hadde en 6. og 
en 7. plass som best. I U15 klassen deltok 
32 seilere. August ble nr 43 totalt av 72, og 
med en 19. som beste enkeltresultat i U15. 
Christian ble 44 totalt av 81 i U17 klassen, 
og hadde en 18.plass i innledende og to 2. 
plasser i silver-fl eet som beste resultater. 
Seilerne var nok litt mellom-fornøyd med 
resultatene, men hadde lært masse, og 
at de kan hevde seg når de seiler på sitt 
høyeste nivå.

Etter Liepaja fortsatte sesongen med 
trening hjemme og NC 4 i Larvik sammen 
med 29’er og Feva. Dette ble et veldig bra 
arrangement, med mange tette race og 
god seiling. Den store snakkisen ble racet 

hvor alle utenom Albertine fra BS som lå 
sist, glemte at det ikke skulle seiles med 
loop, og ikke var i mål innen tidsfristen 
gikk ut…. Learning the hard way!
Sesongen ble avsluttet med EM i Varkiza 
utenfor Athen. I tillegg til de fi re som 
deltok i VM, var også Amaia Fleischer 
(U15) og Nora Rabo Myhre (U15) med 
i sitt første internasjonale mesterskap. 
Mesterskapet ble en stor opptur for alle 
seilerne. I løpet av uken hadde de alt fra 
venting på land pga lite vind, til fullt trykk 
og 15m/s. 
Mina ble nr 5 av 47 i U15 klassen, med 
to 1.plasser og en 4. som best og 15. som 
dårligste tellende.
Nora ble nr 42 av 47, og med 32, 33, og 34 
som beste plasseringer.
Amaia ble nr 44 av 47, med to 39. passer 
som best.
August ble nr 16 av70, og med 7. og 8. som 
de beste og en 23 som dårligste tellende.
Oda seilte i U17 i Varkiza, og ble nr 17 
av 38. Hun hadde 3., 5. og 7. som beste 
resultater
Christian kom på 27. av 80 seilere, med 
20., 21., og 23. som best.
Trener Imi fi kk spørsmål fra fl ere av de 
andre landenes trenere om hva de hadde 
gjort, med den enorme fremgangen!  Alle 
sammen var godt fornøyde da vi dro hjem, 
og ser frem til neste sesong.

Det har vært en aktiv sesong for RS:X-
gruppen med mye trening, regatta-
seiling og reisevirksomhet. Trener 
for gruppen er Lukasz Grodzicki. Når 
man skal gjøre opptelling og status 
etter 2018 året så er det to ting som må 
nevnes.

En; Frafallet av aktive seilere ble dessverre 
et faktum og er ikke uvanlig når seilere 
må satse på skole, jobbe for å tjene penger 
og pleie andre interesser.  Når våren kom 
og seilerne var klare for norgescup 2018 
sesongen, VM og EM var det bare 4 aktive 

seilere igjen.  Disse seileren var Kristian 
Wendelborg, Henrik Wetlesen Borge, 
Matteo Maaø og Ola Bjørne.

To; De store målene for disse aktive 
seilerne var utvilsomt VM i Frankrike 
(Penmarch) i 2018 og EM i Polen (Sopot).  
Resultatene var ikke «dårlig» på noen som 
helst måte ettersom 3 av seilerne klarte å 
kvalifi sere seg til «gold-fl eet» i både VM 
og EM, men drømmen om topp 20 og 
kanskje topp 10 plasseringer fi kk de bare 
ikke til.

Videre trening, NC og NM i Larvik 
avsluttet junior RSX og gjengen er nå 
100% fokuserte på og klatre opp til seni-
orene som vi hører trener hardt mot de 
store seilasene i 2019.  De fi re junior RSX 
seilerne er alle i siste år på videregående 
og en fi n avsluttende eksamen er selvføl-
gelig også i fokus.

Vi konkludere med at 2018 ble springbrett 
år hvor noen falt av som aktive seilere, 
passe resultater og fi re juniorer som nå er 
«menn» og satser mot Senior VM i RSX 
(Garda 2019).

RSX JUNIOR:
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2018 KNS RS:X Senior-gruppen besto 
av 6 ivrige KNS brettseilere i alderen 19 
til 30 år. 

DE 6 VAR:
Jenter: Maria Mollestad (94)  (pr i dag 
dessverre skadet).
Gutter: Arne Fritjof Askvig (98), Jakob 
Ruud (99), Endre Funnemark (98),                            
Sebastian Wang–Hansen (88) & Arthur 
Ulrichsen (96).  

Som tidligere år har seilerne opparbeidet 
seg et fl ott miljø som har medført at fl ere 
av seilerne fremdeles vil satse på seiling 
i årene fremover. Med godt samarbeid 
mellom KNS, NSF, seilerne og trener 
Lukasz, ser fremtiden fremdeles lys ut i 
gruppen.

Det er fremdeles kun hardt arbeid over tid 
som skaper resultater, så vi er avhengig 
at de holder sammen og gjør hverandre 
gode over tid. Det at gruppen vokser og 
at det er stabilitet i gruppen, gjør at vi får 

opparbeidet erfaring og forutsigbarhet for 
fremtidige RS:X-seilere. 

Det gror dessverre ikke like mye i KNS 
brettseiling, derfor håper vi at dagens 
RS:X-gruppe vil motivere de aller 
yngste til å fortsette med seiling etter 
Bic-Techno perioden. Som tidligere år, er 
målet til RS:X-gruppen deltakelse i OL. 
Det er fremdeles et OL håp for 2020, da 
Sebastian kvalifi serte Norge under VM i 
Århus sommer. 

TRENING
Av trening i 2018, fortsatte gruppen med 
fl ere treningsperioder gjennom vinteren 
i Las Palmas, Gran Canaria.  Her vide-
reførte de fl ott matching med seilere fra 
andre nasjoner som England og Spania. 
Gjennom sommeren ble det seiling ut 
fra Seilsportsenteret og andre steder i 
Oslofj orden. 

REGATTAER
De norske seilerne deltok i alle de store 

internasjonale RS:X-regattaene i 2018. 
2018 ble et år hvor våre seilere dessverre 
ikke nådde opp til sine mål, men de er 
fremdeles motiverte til neste regatta. Det 
mest positive var at Sebastian kvalifi serte 
Norge til OL 2020.  

KOMMENTAR FRA 
KLASSEKAPTEINEN
Jeg er imponert over entusiasmen i 
gruppen. Dette er positive gutter som 
reiser sammen «verden rundt» og ordner 
alt av det praktiske på egenhånd, det 
gjelder bo, trening, transport og alt av 
annet praktiske detaljer. KNS RS:X-
gruppen er den størte gruppen av norske 
seilere som representerer KNS og Norge 
på senior nivå.  Dette er vi stolte av. 
2019 ser lovende ut med tanke på rekrut-
tering, da vi får 4 juniorer opp i senior-
gruppen. Seilerne gleder seg til «å være 
på tur» og til de kommende regattaer hvor 
målet alltid er Gold Fleet og en plass til 
OL 2020.

RS:X SENIOR-GRUPPEN

Treningsgruppen har i 2018 bestått av 
6 stk 4.7-seilere og 9 stk Radial-seilere, 
totalt 15 seilere. Trener har vært 
Mihalis Floros.

Det har vært en svært aktiv Laser gruppe 
der seilerne har lagt ned betydelig innsats 
i forberedelser, trening og deltagelse i 
konkurranser, der Kieler Woche, EM og 
VM har vært høydepunktene.

Det var tidlig påske og for mange i 
gruppen var trening og påskeregatta 
for Laser i Malcesine, Gardasjøen Italia 
starten på sesongen. Så fulgte de interna-
sjonale konkurransene slag i slag:
• EM Radial i Ungarn, der deltok: Oda, 

Martine, Hannah og Even
• VM Radial i Kiel, Tyskland, der deltok: 
Oda, Amalie, Henrik Ø og Hannah
• EM 4.7, Hellas, der deltok: Amalie og 
Henrik Ø
• VM 4.7, Polen, der deltok: Amalie, 
Henrik Ø, Jens og Fabian 
• Kieler Woche, der deltok: Oda, Amalie, 
Hannah, Henrik Ø, Henrik G, Sverre og 
Jens 
• Svensk Mesterskap, der deltok: Jens, 
Sverre, Amalie, Hannah, Henrik Ø, Henrik 
G

Laserne har trent på Seilsportsenteret 
med Mihalis tirsdager og onsdager og 
når det har vært mulig også mandager og 

torsdager. De fl este seilerne har også vært 
med på treningssamlingene som har blitt 
arrangert og de nasjonale konkurransene.
Seilerne har utviklet seg bra gjennom 
sesongen og de fl este har gode enkelt-
prestasjoner, gode høydepunkter og 
toppet sin karriere som seiler denne 
sesongen. Vi ser frem til 2019 sesongen:
• Blåveisen, KNS
• OAS
• NC1 KNS
• NC2 Ålesund
• NC3 Moss
• NC4 Bundefj orden
• NM Tønsberg

LASER 4.7 OG LASER RADIAL
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SEKRETARIATET 

Det blir aldri kjedelig å jobbe i KNS, og det 
å jobbe i KNS tåler ikke sammenligningen 
med andre arbeidsplasser. Stor respekt for 
at ikke alle synes det er en enkel jobb.  
Selv om 2018 på mange måter var et 
konsolideringsår, var det allikevel et år 
med høyt tempo og i perioder meget press 
på de ansatte, i tillegg var det løpende nye 
initiativer. De ansatte fortjener derfor mye 
skryt for innsatsen også i 2019.  
Med forandringer og løpende utvikling i 

måten vi jobber kommer det naturlig noen 
rokeringer i personalet.  
Linn Krogh Hansen bestemte seg å satse 
på heltid om freelance skribent, og sluttet 
på KNS i begynnelsen av 2018. KNS 
takker for en fi n innsats i foreningen! 
Det viste seg ikke så vanskelig å fi nne 
en supererstatning til Linn, da en ung, 
men også «gammel» kjenning av KNS – 
Cathrine Gjerpen Størmer søkte jobben. 
Velkommen til KNS! 

Året 2019 blir med nye utfordringer: 
Modernisering av havnen på Dronningen 
hvor det forventes oppstart på høsten. 
Videre skal KNS i samarbeide med Risør 
Seilforening arrangere JVM for 49er og 
Nacra i Risør, fortsette suksessen med 
Færder i Tønsberg, Grundig Hankø Race 
Week, kvalifi kasjon til OL i 2020 og mye 
mere – dette blir moro!

SEKRETARIATET 

CATHRINE GJERPEN STØRMER: Ansvarlig for branding og kommunikasjon, KARL KJØRSTAD: Ansvarlig for 
regattaer i KNS, ligaseiling, innkjøpsansvarlig og vedlikehold av utstyr, GEIR DAHL ANDERSEN: Leder av 
Seilsportsentret og ansvarlig for all aktivitet og utstyr på senteret, PER BØRSTEIN: Ansvarlig for økonomi, IT og 
administrasjonen av havn og anlegg, VIBEKE LINDEROTH GRENNESS: Ansvarlig for medlemsservice, nettsider 
og koordinering av sponsoraktiviteter, LENE JOHANSEN: Ansvarlig for seilskole, kurs og Sommermoro, THOMAS 
SCHJETLEIN: Havneassistent, Anders Kristensen: Generalsekretær, EINAR GALTUNG DØSVIG JR: Havnesjef og 
ansvarlig for daglig drift av havnen.
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STYRET
Leder Karl-Christian Agerup

Nestleder Nils Klippenberg

Anne Moe Nikolaysen

Nine Paulsen

Alexander Wang-Hansen

Kristian Fodstad

Håkon Ingvaldsen

Vara Kathrine Baardsen

Vara Ida Kathrine Berthet

Ansatt Per Børstein

Ansatt Anders Kristensen

RÅDET
Ordfører Bjørn Vadholm                          

Per Undrum                                    

Tor Møinichen  

Stig Herbern

Trine Tjøm

Tom OttarKONTROLLKOMITEEN 
Leder Nina Braaten

Anders Myhre

Egil Wold

Vara Lars A. Knudsen

 Dag Sørlie

FINANSKOMITEEN
Leder Jørgen Stang Heffermehl

Kathrine Baardsen

Stig Herbern

Ansatt Per Børstein

Ansatt Anders Kristensen

ARRANGEMENTSKOMITEEN 
Leder Kristian Fodstad

Komitemedlem Ragnar Jan Klevaas

Komitemedlem Tor Møinichen

Komitemedlem Marit Grundseth

Komitemedlem Sara Hagerup

Komitemedlem Niclas Fure

Komitemedlem Iver S. Waalen

Komitemedlem Henning Astrup

Ansatt Karl Kjørstad

VALGKOMITEEN
Leder Pål Næss

Carolle Reitzer

Thomas Nilsson

Vara Herman Horn-Johannesen

Vara Niclas Fure

KNS SPORT 
Leder Aleksander Wang Hansen

Ida Kathrine Berthet

Petrus Eide

Eivind Melleby

Ansatt Geir Dahl Andersen 

LOVKOMITEEN 
Leder Morten Johnsen

Egil Wold

Nini Høegh Nergaard

Ansatt Anders Kristensen 

OVERSIKT OVER KOMITEER
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RÅDET
Ordfører Bjørn Vadholm                          

Per Undrum                                    

Tor Møinichen  

Stig Herbern

Trine Tjøm

Tom Ottar

Leder Nine Paulsen

Ansatt Anders Kristensen

DOMMERFORUM
Leder Bjørn Sissner

Tor Mønichen

Henrik Møinichen

Niclas Fure

Karl Kjørtsad

 
Leder Sven Ellefsen

Kathrine Baardsen

Tom Ottar

Jorunn Doornbos

Håkon Ingvaldsen

Bjørn Ekholt

Ansatt Per Børstein

Ansatt Einar Døsvig

 
Leder Kristian Fodstad

Kathrine Baardsen

Eric Svenkerud

Ansatt Anders Kristensen 

 
Alexander Wang Hansen

Ansatt Lene Johansen 

REGATTA 
Leder Sara Hagerup

Kristian Fodstad

Gwenael Berthet

Niclas Fure

Marit Grundseth

Trine Tjøm

Anne Moe Nicolaysen

Anne Wichstrøm

Lloyd Tunbridge

Sven Ellefsen

Ole Aabye

Nils Kuhle

Dankert Mellbye

Thor Petter Christoffersen

Karl-Christian Agerup

Pål Næss

Nils Hauff

Sivert Kalvik

Peter Hauff

Nils Klippenberg

Tor Moinichen

Dag Ivar Yttreberg

Kristian Fæste

Ansatt Karl Kjørstad

Leder Marit Grundseth

Ledig

Nini Nergaard

Trine Tjøm

Ansatt Karl Kjørstad

KONGENS SERIE
Leder Peter Brandt

Sven Ellefsen

Ansatt Karl Kjørstad

REKRUTTERING OG UTDANNING

INTEGRERT SEILING

HA 1/HAVNEKOMITEEN
KONSEPT HUK AVENY & HAVN

GRUNDIG HANKØ RACE WEEK 
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Leder Peter Hauff

Sven Ellefsen

Ansatt Karl Kjørstad

Kontaktperson Styret Anne Moe Nikolaysen

UTSTYR OG MATERIELL 

Leder Anne Moe Nicolaysen

Morten Nissen Lie

Per Aaserud

Halvor Friisk

Ansatt Anders Kristensen

Ansatt Karl Kjørstad

FÆRDER STYRINGSGRUPPEN 

Frivillig /RO Anne Moe Nicolaysen

Ansatt Halvor Friisk

Marit Grundseth

Ansatt Anders Kristensen

Ansatt Einar Galtung Døsvig

Ansatt Vibeke Grennes

Ansatt Cathringe Gjerpen

Ansatt Karl Kjørstad

FÆRDER ARBEIDSGRUPPEN 

Leder Mandagsmøter, 
Informasjon

Jan Alexander Bjurgren

Ansatt Håkon Ingvaldsen

Treff på Vannet Hilde Christensen

TS Cup, Treff på vannet, 
Reportasjer

Dagfinn Tvedt

Mandagsmøter Jan Fr. Mack

familieturseiler langtur Christian Langlo

Ansatt Vibeke L. Grennes

TUR OG HAVSEILERKOMITEEN 

Leder Håkon Ingvaldsen

Ellen Bruusgaard

En person fra seilsportsenteret

Ansatt Anders Kristensen

Ansatt Vibeke Grenness

Ansatt Cathrine Gjerpen Størmer

KOMMUNIKASJON OG BRANDING 

DRONNINGEN
Leder Einar B. Moen

Marit Grundseth

Bettina Moen

Erik Ask

Per Undrum

Ansatt Anders Kristensen

Leder Frederic Courivaud

Arne Lanatowitz

Ansatt Karl Kjørstad

POOLBÅT 

Leder Karl-Christian Agerup

Kristian Nyland

Marie Lohte

Alexander Hvam

Eline Snerlebakken

Ansatt Karl Kjørstad

REGATTAGRUPPE POOLBÅT 

Konstituert leder Ida Kathrine Berthet

Bente Haaland

Mona Kramer Wendelborg

Christian Espeseth

Bendicte Bjørland

Marius Foss

Ansatt Geir Dahl Andersen

STYRET KNS SEILSPORTSENTER ULABRAND 
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Leder Nils Klippenberg

Karl-Christian Agerup

Hans Wang

Ansatt Geir Dahl Andersen

Ansatt Per Børstein

BRYGGEKOMITEEN 

Ansatt Anders Kristensen

Ansatt Cathrine Gjerpen Størmer

Halvor Friisk

Jan Fredrik Mack

Kristian Fodstad

Ansatt Ida Berthet

Sven Ellefsen

Karl Christian Agerup

Leder Vetle Børresen

Bjørn Eckhardt

REDAKSJONSRÅDET SEILAS 

KNS MEDLEMMER 
Medlemmer fordelt på alder og kjønn opptelling pr

Alder 0 - 5 0 - 5 6-12 år 6-12 år 13-19 år 13-19 år 20-25 år 20-25 år 26 - 49 år 26 - 49 år 50 + 50 + Totalt

Kjønn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn

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 1 1 0 1 2 15 55 184 263

pr 18.12.2018 4 4 87 125 53 119 24 53 114 602 216 1791 3192

Herav Liv 1 2 1 2 0 2 0 0 1 14 54 159 236
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NORGESMESTERSKAP:
29er 1. plass – Mathias Berthet og Alexander Franks-Penty

 2. plass – Emilie Dahl Andersen og Maren Edland

3. plass – Pia Dahl Andersen og Nora Edland

Melges 1. plass - Lisa Baghdad II, KNS – Skipper Kristoffer Spone med Christen Horn Jo-
hannessen, Børre Hekk Paulsen, Sigurd Hekk Paulsen

3. plass - Team RHH, KNS - skipper Stian Næss Rørvik (Tønsberg SF) med Herman 
Horn-Johannesen, Jan Frederik Dyvi, Jan Borø og Malin Rørvik-Sundelin (Tønsberg 
SF)

Killing 1. plass - Kristoffer og Karmen Spone

 3. plass- Nini Nergaard og Kristian Nergaard

NM optimist 1. plass - gutter- Markus Berthet

 3. plass - jenter - Julia Jacobsen

Albin Express  1. plass - Baghdad II, KNS – Skipper Kristoffer Spone med Kjell Arne Myrann, Hans 
Jørgen Bauck

 2. plass – Baghdad Expressen, KNS - Skipper Kristian Nergaard, Espen Stokkeland, 
Trond Solli Sæther og Erik Kongshaug

11:Metre  1. plass - Spin, Tønsberg SF - Skipper Anders Wilhelmsen (Tønsberg SF) med Kyrre 
J. Tjøm, Eilert Kamfjord (Tønsberg SF), Per Wilhelm Butler Wang (Tønsberg SF)

2. plass - NN, Asker SF – Skipper Dag Halvdan Usterud (Brevik SF), Terje Sorteberg 
og Iver Waalen, Torgeir Pedersen (Asker SF)

 3. plass - Matchless, KNS – Skipper Hans Christian Holst med Eivind Melleby, Geir 
Tømmerstigen, Thomas Oksmo (Fredrikstad SF) 

Laser Radial 1. plass - Line Flem Høst

2. plass - Amalie Wang

 

Dame NM 1. plass - Anette Melsom Myhre og Janett Krefting (Bærum SF)

ORCi 2. plass - Santa, SOON SF – Skipper Claus Landmark med Petter Haglund, Chris-
toffer Solgaard Jakobsen, Espen Guttormsen (Soon SF), Calle Andersen (Asker 
SF), Geir Begby (Fredrikstad SF), Sverre Tanerud (Tønsberg SF), Cathrine Andersen 
(Asker SF), Per Mathias Krogholm (Færder SF), Markus Sylvin (Bjørlanda Segelssel-
skap), Bjørn Olav Strandli (Tønsberg SF)

 3. plass - Too Bonita, KNS – Skipper Knut K. Heje med Jan Ole Huseby, Dagfi nn 
Klausen, Peder Berntsen, Kristian Ruth (Asker SF), Jonathan Hogg, Pål Berntsen, 
Martin Soknes, Stig Engelhart, Kristoffer Spone

Yngling 1. plass – KOKO - Skipper Kristoffer Olsen (Færder SF), Gerhard l'orange (Færder 
SF), Thomas Kielland

Feva NM 1. plass – Markus Berthet og Jenny Skirstad Pollen (Bærum SF)

 2. plass - Milla Wang og Sindre Garvik (Stavanger SF)

3. plass - Wilhelm og Fredrik Harlem

RESULTATBØRS VM:
Youth Sailing World Championship 29er 1. plass, damer - Pia Dahl Andersen og Nora Edland

 1. plass, herrer - Mathias Berthet og Alexander Franks-Penty

X-35 1. plass - Xarabi, KNS – Skipper Amund Høsøien med, Julius Biermann, Joachim 
Nærø (Flostad SF), Anders Lofterød (Soon SF), Petter Mørland Pedersen (Arendals 
SF), Petter Hessen (Fredrikstad SF), Morten Ihlen (Røyken SF)

Offshore World, klasse b 1. plass - Santa, KNS - Skipper Claus Landmark med Calle Andersen (Asker SF), 
Cathrine Andersen, Espen Guttormsen (Soon SF), Lars Landmark, Maren Magda 
Book, Morten Christensen (Drammen SF), Petter Hagelund, Roger Nilson (SWE), 
Sverre Trangerud, Vegard Guttormsen

Dame VM Snipe 3. plass - Anette Melsom Myhre og Janett Krefting (Bærum SF)

Star VM 2. plass- Eivind Melleby med Joshua Revkin (USA)

VM 5.5 3.plass - Atremis XIV – Skipper Kristian Nergaard med Kristoffer Spone og Trond 
Solli Sæther

NORDISK MESTERSKAP:
Albin Express 2. plass - Kjappfot, KNS – Skipper Terje Wang med Henny Wang (Oslo SF), Svein 

Sørensen (Færder SF), Erik Rosenberg (Bergen SF)

Feva 3. plass - Fredrik og Wilhelm Harlem

Lag optimist Jenter 2. plass - Cornelia Fure, Anine Skjæret Halstensen (Bærum SF)
Emilie Nilsen (Ran SF), Marie Stenhagen (Bærum SF), Marie Butler Wang (Tønsberg 
SF)

Lag Optimist gutter 2. plass - Jonas Stjernstrøm, Jacob Wærsten (Bærum SF), Oscar Skovly (Ran SF), 
Edvin Stakston (Sandefjord SF), Balder Støen (Nesodden SF)

OAS KRETSMESTERSKAP:
Knarr 1. plass - Per Trygve Eitrem med Martin Caspersen

 2. plass - Morten Heldal Haugerud med Frank Nyborg, Henning Olsen (KDY)

 3. plass – Dag Ivar Ytreberg med Lars-Petter Hagen (Asker SF)

29er 1. plass - Mathias Berthet og Alexander Franks-Penty

Laser 4.7 1. plass - Jonas August Stjernstrøm 

 2. plass - Martin Skrolsvik

3. plass - Fabian Victor Svendsen.

Laser Radial 2. plass - Sverre Langaas-Holt

Waszp 6.9 1. plass - Karoline Brudevoll Rognlien

2. plass - Thomas Efskind

Waszp 8,2 1. plass - Henrik Haaland

Ekspress 2. plass - Kjappfot, KNS – Skipper Terje Wang med Erik Rosenberg (Bergen SF), 
Svein Sørensen (Færder SF), Henny Wang (Oslo SF)
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ANDRE:
Mesternes Mester 1. plass - Kristoffer Spone, Christen Horn Johannessen, Børre Hekk Paulsen, Sigurd 

Hekk Paulsen

Sammenlagt World Cup Laser Standard 17/18 2. plass – Hermann Tomasgaard

Klassiske treseilere: 1.plass - Vema III, KNS - Eric Svenkerud med mannskap

 Tur 4: 1. plass - Valhall, KNS – Skipper Øyvind Gjerde med mannskap

3. plass - Fia, KNS – Skipper Sverre Kjenne med mannskap

TurGLEDE: 1. plass - CostaNoc, KNS - Niclas Lindblad med mannskap

NOR-Rating U/spinnaker H2: 3. plass - Brisen III, KNS - Nina Schjølberg med mannskap

11:metre 2. plass - WatrerGate, KNS - Erlend Munkeby med mannskap

NOR-Rating H1: 1. plass - Heim, KNS - Skipper Magne K. Fagerhol med mannskap

   3. plass - Excalibur, KNS – Skipper Christian Cook med mannskap

NOR-Rating T1: 2. plass - S/Y Choicetta, KNS - Skipper Ståle Hjellesjø med mannskap

NOR-Rating T4: 2. plass - Barcarole opus IV, KNS – Skipper Bjørn Vadholm med mannskap

NOR-Rating T6: 2. plass - SailLogic, KNS – Skipper Halvard Hedemark med mannskap

NOR-Rating T7: 3. plass - Too Bonita, KNS – Skipper Knut G. Heje med mannskap

FÆRDERSEILASEN:

J/70 1. plass - Norwegian Steam, KNS - Skipper Eivind Astrup med Lasse Berthelsen 
(Fredrikstad SF), Pål Tønnesson (Moss SF), Espen Tønnesson (Moss SF)

11:Metre 2. plass - WaterGate, KNS – skipper Erlend Munkeby med Ingar Kansestøm, Falke 
Henrik Dybvik, Marie Andersson

Drake: 1.  plass - Poweplay, KNS – Skipper Tor Møinichen med Espen Guttormsen (Soon 
SF), Henrik Møinichen

 2.  plass - Icecube, Fredrikstad SF – Skipper Steinar Basberg (Fredrikstad SF) med 
Caja Basberg (Fredrikstad SF), Wilhelm Stang

 3.  plass - Deja Vu, KNS – Skipper Pål Berg med Sven Ellefsen, Bjørn Hildan

Melges: 2.  plass - Baghdad I, KNS – Skipper Kristian Nergaard med Erik Kongshaug, 
Espen Stokkeland, Trond Solli Sæther.

IOD: 3.  plass- Huttetu 5, KNS – Skipper Fred. Olsen med Henrik Terjesen (Stavanger SF), 
Severin Olsen (Hvitsen SF)

GRUNDIG HANKØ RACE WEEK:

HOLLÆNDERSEILASEN        
First 31.7 3. Ziggy, KNS- Skipper Frode Heggdal med mannskap

Shorthanded 1: 2. Hayak, KNS – Skipper Pål Kragerud med mannskap 

Tus-klasse 2: 1. Le Cid, KNS – Skipper Stein Victor Svendsen med mannskap

2. Passatempo, KNS – Skipper Anne Karin Augland med mannskap

3. Cortana, KNS – Skipper Stig Hagestande med mannskap

FÆRDERSEILASEN:

H.M KONGENS SERIESEILASER:
Express: 1. plass – Expenser, Bundefjorden SF – Skipper Morten Larsen (Bundefjorden SF), 

Arnold Teeuwen (Bundefjorden SF), Espen Skorstad, Lars-Jacob Alveberg

Express: 2. Kjappfot, KNS  - Skipper Terje Wang med Erik Rosenberg (Bergen SF), Svein Sø-
rensen (Færder SF), Henny Wang (Oslo SF)

Knarr: 2. Aiolos, KNS – Skipper Morten Heldal Haugerud med Frank Nyborg, Henning Olsen

IF: 3. Hundreogtrettifem, KNS – Skipper Terje Johannsen med Per Juul Hansen

Drake: 1.Still Crazy, KNS – Skipper Ole Christian Cahr Vordahl med Joachim Storksen, 
Nicolas Koller

3.Terrier VI, KNS – Skipper Jørgen Stang Heffermehl med Fredrik Stang Heffermehl, 
Terje Stange

Snipe: 2. Skipper Anette Melsom Myhre og Karen Kristoffersen (Åsgårdstrand SF)

11:Meter: 1. The White Rabbit, Røyken SF – Skipper Jonny Hjerpseth (Røyken SF) med Truls 
Rognerud (Oslo SF), Rolf Dyrnes, Ulf Lønnemo

2. UGLY, KNS – Skipper Kristian Fodstad med Pål Brudevoll (Drammen SF), Jacob 
Daas, Hans Martin Sand (Asker SF)

GRUNDIG SAILING CUP:
Oslo: 1. plass - Sinnatagg Sailing Team, KNS – Skipper Halvor Friisk med mannskap

Soon: 1. plass - Wolfpack Racing, KNS – Skipper Thomas Nilsson, Anders Pedersen (Drø-
baksund SF) Pål Tønnesson (Moss SF), Espen Tønnesson (Moss SF)

Finalen Bygdin: 3. Wolfpack Racing, KNS – Skipper Magnus Brun med mannskap

FLERE ER HEDRET
Året 2018 har vært et fantastisk år, 
der fl ere av våre seilere og frivillige 
er blitt hedret med priser.
Følgende er blitt hedret:
Årets ildsjel: Sara Hagerup og Niclas 
Fure
Bragdpokal - Årets prestasjon 
joller: Hermann Tomasgaard
Bragdpokal - Årets prestasjon 
brett: Sebastian Wang-Hansen
Årets oppsiktsvekker: Julia 
Jacobsen
Årets smil/bidragsyter: Fredrikke 
Foss
Årets KNS-Seiler: Hermann 
Tomasgaard
Årets KNS seilprestasjon: Nora 
Edland og Pia Dahl Andersen

ANETTE MELSOM MYHRE OG JANETT 
KREFTING  fra Bærum Seilforening 
tok sølv i  VM for Snipe i  slutten av 
august. 

EIVIND MELLEBY OG JOSHUA REVKIN 
fra USA fulgte opp gullet fra VM i Star 
i  f jor med en sølv.  Foto: Brian White

EM:
Wazsp Herrer 1. plass - Nicolai Jacobsen

Wazsp Damer 2. plass - Karoline Brudvoll Rognlien

3. plass - Fredrikke Foss

29er 2. plass - Mathias Berthet og Alexander Franks-Penty
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ANDRE:
Mesternes Mester 1. plass - Kristoffer Spone, Christen Horn Johannessen, Børre Hekk Paulsen, Sigurd 
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11:metre 2. plass - WatrerGate, KNS - Erlend Munkeby med mannskap
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Drake: 1.Still Crazy, KNS – Skipper Ole Christian Cahr Vordahl med Joachim Storksen, 
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05 ØKONOMI OG FINANS

TOTALVURDERING
Regnskapet gjøres opp med et netto 
overskudd på kr. 507.257 mot budsjettert 
overskudd kr. 400.000.   Likviditeten 
har gjennom hele regnskapsåret vært 
tilfredsstillende og innvilget kassekreditt 
på 5.000.000 ble i løpet at regnskapsåret 
sagt opp. Den har aldri blitt benyttet. 

Spesielt for regnskapsåret er at dette er 
første år med kalenderår som regnskapsår. 
Fjorårsrubrikken i resultatregnskapet 
omfatter 15 regnskapsmåneder, dette 
er forklaringen på de fl este større avvik 
sammenlignet med fj oråret. 

INNTEKTER
Kontingenter og båtavgift
Kontingentinntektene er ca. kr. 151. 000 
høyere enn fj oråret og ca. 112.000 under 
budsjett. Dette tilsvarer en netto avgang 
på ca. 50 medlemmer.   Ubetalt medlems-
kontingent for 2018 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 
fj oråret. 

SALGSINNTEKTER FLAGG,
 VIMPLER OG EFFEKTER
Salg av fl agg, klær og klubbeff ekter er 
isolert sett noe lavere enn fj oråret og 
budsjett.  Bruttofortjenesten på oppnådd 
salg er tilfredsstillende. 

UTLEIE HAVN, KRAN, 
PARKERING OG LOKALER
KNS har hatt en god utnyttelse i havnen 
i sommer.  Avdelingsregnskapet viser et 
meget tilfredsstillende bidrag til klubbens

øvrige aktiviteter.   
Utleie av selskapslokalene er litt lavere 
enn i fj or, og også litt lavere enn forventet.   
Ordrereserven vedrørende kommende 
arrangementer er dog høyere enn tidligere 
år, dette gir en optimisme med tanke på 
2019 og 2020.
 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 1.728.000, dette er ca. 
68.000 høyere enn i fj or.   Det er tegnet nye 
kontrakter som gir en netto kontantstrøm 
fra forskuddsleie på nesten 1.200.000 kr. 

TRENINGSAKTIVITETER OG KURS
Posten viser en reduksjon fra fj oråret på 
ca. kr. 273.000 men er omtrent på budsjett 
som var 4.033.000.   Det har vært høyere 
aktivitetsnivå så vi antar at avvikene kan 
tilskrives 12 / 15 måneders regnskapsår. 

SPONSORINNTEKTER OG 
OFFENTLIG STØTTE
Det har vært noe lavere sponsorinntekter 
sammenlignet med fj oråret, men off entlige 
støtteordninger, da spesielt ordningen 
med momsrefusjon har øket.  Dette gir en 
totalt tilfredsstillende resultatpost. 

DIVERSE INNTEKTER
Posten viser kr.1.503.706 mot kr. 1.980.136 
i fj or. Budsjettert inntekt var 1.171.000.   I 
denne posten ligger ca. kr 827.000 fra 
salg av brukte joller, båter og motorer.   
Det resterende vedrører i hovedsak 

viderefakturering av trenerkostnader, 
kostnader til sponsorer og felles fakture-
ring av reisekostnader for seilere som har 
deltatt på våre samlinger i inn- og utland.  

KOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader Posten viser 
en reduksjon fra i fj or med kr. 2.298.000 
og er ca. 1.075.000 lavere enn budsjettert. 
De faste lønningene er gitt en normal 
infl atorisk endring på 2,0 % i 2018.

VAREKJØP FLAGG, VIMPLER
 OG EFFEKTER
Posten er økt med ca. kr. 85.000 fra 
fj oråret og er ca. kr. 68.000 høyere enn 
budsjettert. Foreningens lagerbeholdning 
av klubbeff ekter er tilnærmet uendret. 

SEILAS OG SEILMAGASINET
Utgivelse og distribusjon av 
medlemsbladet Seilas og kostnadene til 
digital utgave av Seilmagasinet øker med 
ca. 122.000.  I budsjett-tallet var dessverre 
ikke Seilmagasinet medtatt. 

TRANSPORT/BILKOSTNADER
Av totalen på kr. 383.184 er ca. 265.000 
relatert til bilkostnader for havnebil 
og VW Caravelle til bruk på KNS 
Seilsportsenter Ulabrand. 

REGATTAKOSTNADER 
Regnskapet viser kr. 1.377.249 i 
regattakostnader, omtrent som i fj or og 
omtrent som budsjettert. 

DRIFT BÅTER
Posten er på ca. kr. 181.000, mot budsjett 
166.000.   Fjorårets kostnader var 
133.518, økningen skyldes blant annet 
transportkostnader i forbindelse at KNS 
stilte med regattamannskap under VM i 
Århus i juli/august. 
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ANNONSER OG MARKEDSFØRING
Markedsføring skjer mer og mer på sosiale 
medier fremfor tradisjonell annonsering. 
Posten viser kr. 315.073, omtrent som i fj or 
og omtrent som budsjettert. 

DATAKOSTNADER
Kostnadene er ca. kr. 223.000 lavere 
enn fj oråret og ca. 157.000 lavere enn 
budsjettert.  Årsaken er blant annet 
at budsjettet inneholdt poster for 
nye websider og annen elektronisk 
kommunikasjon som ikke er gjennomført 
ennå. 

REPARASJON/VEDLIKEHOLD
Det er kostnadsført kr. 1.813.867 i 
reparasjon og vedlikehold på båter, 
brygger, eiendom og anlegg.   Dette er 
ca. 126.000 lavere enn fj oråret og ca. kr.  
254.000 mer enn budsjettert.  Mye av 
dette skriver seg til ubudsjetterte, men 
nødvendige utbedringer av havneanlegget. 

INVENTAR/UTSTYR
Regnskapsposten er på ca. kr. 710.000, 
dette er en reduksjon med 177.000 fra 
fj oråret men det er ca. 188.000 mer enn 
budsjettert.  Overforbruket skyldes blant 
annet en økning av bruk av KNS-eff ekter 
ment for salg som i stedet er brukt til 
funksjonærer som uniformering under 
regatta og andre arrangementer. 

UTGIFTER KURS/INSTRUKSJON
Disse poster utgjør kr. 757.678, en reduk-
sjon fra fj oråret på kr. 257.156.  Budsjettert 
kostnad var kr. 527.000.  Avviket skyldes 
en vridning fra år til år avhengig av om 
KNS engasjerer selvstendig næringsdri-
vende eller bruker timelønnede ansatte 
til seilopplæring/trening. Posten må 
derfor også sees i sammenheng med 
lønnskostnadene. 

VANN, STRØM OG RENHOLD
Posten utgjør kr. 1.994.445, en reduksjon 
på kr. 381.000 fra i fj or.  Strømkostnaden 
er noe høyere enn i fj or, men mindre 
vannforbruk på bryggene oppveier det 
meste av økningen i strømkostnader. 

LEIE LOKALER, BRYGGER 
OG UTSTYR
Totale leiekostnader utgjorde ca. kr. 
970.000, omtrent som budsjettert.   
Tidligere leiet telt er kjøpt ut til restverdi 
i 2018. 

REISE OG DIETT
Det er kostnadsført kr. 1.030.252 i 
reisekostnader, dette er en reduksjon 
på kr.  468.547 fra i fj or. Av totalbeløpet 
utgjør ca kr. 100.000 reisekostnader 
til samlinger i inn- og utland.  Disse 
reisekostnadene har en motpost på 
inntektssiden under Treningskontingent 
og kursinntekter.  

KONTORREKVISITA OG KOPIERING
Det er kostnadsført kr. 83.830 i slike 
kostnader, omtrent som i fj or og som 
budsjettert. 

TELEFON, PORTO, VAKTHOLD
Årets kostnad er kr. 246.417, omtrent som i 
fj or og som budsjettert. 

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. 

STØTTE TIL AKTIVE
Posten inneholder støtte som er bevilget 
til aktive utøvere via tildelingskomiteen i 
KNS Sport og av leder av seilsportsenteret 

i fellesskap, samt tilskudd fra Halfdan 
Hansens Minnefond, som er kommet 
yngre seilere til gode. Videre inngår 
kostnadene til bytte/sponsoravtale med 
Turkish Airlines.  Avtalen inneholder 
en pott med fl ybilletter som etter egen 
søknad fordeles til aktive utøvere under 
KNS Sport. 

KONTINGENTER
Posten omfatter blant annet 
medlemskontingent til Norges 
Seilforbund, Oslo og Akershus Seilkrets, 
ICOYC, Oslofj orden friluftsråd og 
stiftelsen Blått Flagg. 

FORSIKRINGER
Posten viser kr. 371.200, en økning fra 
fj oråret på 39.627 som i all vesentlighet 
skyldes økte premier for biler etter 
bonustap på kaskoskader.

RENTEINNTEKTER/KOSTNADER
Gjennomsnittlig rentenivå for bank-
innskuddene har vært relativt uendret 
sammenlignet med fj oråret.   Rentesatsen 
på pantelånet er for tiden 3,35%.  

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

OMLØPSMIDLER OG KORTSIKTIG 
GJELD
Det er ingen unormale endringer i 
disse postene som trenger ytterligere 
forklaringer, 

EGENKAPITAL
Egenkapitalen endres med regnskaps-
messig resultat 507.257 til kr. 12.292.306. 
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KNS - Resultatregnskap  2018
Regnskap Regnskap Budsjett

Periode 1.1 -31.12 2018  og 1.10 2016 - 31.12 2017 2018 2016-17 2018

DRIFTSINNTEKTER
Kontingentinntekter 5 237 550               5 086 615               5 350 000

Salgsinntekter flagg, vimpler, effekter etc. 694 910                   858 026                   873 000

Startkontingent regatta 1 944 692               2 148 356               1 897 000

Inntektsført gave- og spillemidler utbygging 620 004                   821 250                   620 000

Sponsorinntekt, offentlig støtte og mva-komp. 4 704 261               7 228 963               4 305 000

Utleie havn, kran, parkering og lokaler 11 150 423             11 203 546             10 700 000

Treningskontingent og kursinntekter 4 072 036               4 345 753               4 032 950

Inntektsført andel forskuddsleie havneplasser 1 728 421               1 660 485               1 600 000

Diverse inntekter 1 503 706               1 980 136               1 171 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 31 656 003               35 333 129               30 548 950

DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader (note 2,3) -10 640 012           -13 185 141           -11 714 573

Varekjøp flagg, vimpler og effekter -397 850                 -482 920                 -330 000

Regattaprogrammer og kurshefter -103 043                 -134 806                 -189 100

Møtekostnader -95 376                   -116 991                 -74 000

Seilas -1 169 664             -1 047 967             -870 000

Bil- og transportkostnader -383 184                 -404 244                 -241 000

Regattakostnader -1 377 249             -1 425 865             -1 349 000

Forbruksmateriell -73 112                   -87 143                   -50 000

Drift båter -181 196                 -133 518                 -166 000

Annonser og markedsføring -315 073                 -395 264                 -332 000

Utgifter kurs/instruksjon -757 678                 -1 014 833             -527 600

Honorar revisjon og juridisk bistand -254 525                 -179 844                 -105 000

Reparasjoner og vedlikehold -1 813 867             -1 940 287             -1 560 000

Datakostnader -857 548                 -1 080 237             -1 014 500

Ordinære avskrivninger (note 4) -5 064 986             -4 455 207             -3 971 088

Leie lokaler, brygger og utstyr -970 023                 -1 344 354             -979 000

Vann, strøm og renhold -1 994 445             -2 375 367             -2 104 000

Inventar og utstyr -710 390                 -887 414                 -522 100

Kopiering og kontorrekvisita -83 830                   -94 147                   -78 000

Annen fremmed tjeneste -187 212                 -99 228                   -170 000

Konsulenthonorarer -300 648                 -614 185                 -150 000

Telefon, porto, vakthold -246 417                 -255 380                 -245 000

Reisekostnader -1 030 252             -1 498 799             -1 190 250

Støtte til aktive -950 000                 -650 000                 -950 000

Gaver og representasjon -32 244                   -617 776                 -25 000

Lisens NSF og kontingenter -575 777                 -508 093                 -513 000

Forsikringspremier -371 200                 -331 573                 -355 000

Diverse kostnader -1 485                     -3 868                     -146 739

Tap på krav 21 275                     29 681                     0

Bank og kortgebyrer -123 314                 -188 696                 -152 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -31 040 326            -35 523 466            -30 073 950

DRIFTSRESULTAT 615 678                      -190 338                   475 000

Renteinntekter 67 712                     118 754                   75 000

Rentekostnader (note 9) -176 133                 -302 677                 -150 000

NETTO RENTEKOSTNADER -108 421                   -183 923                   -75 000

ÅRSRESULTAT 507 257                      -374 261                   400 000

Til egenkapital  (fra i 2016/17) 507 257                   -374 261                 

Sum disponeringer 507 257                      -374 261                   
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Tap på krav 21 275                     29 681                     0

Bank og kortgebyrer -123 314                 -188 696                 -152 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -31 040 326            -35 523 466            -30 073 950

DRIFTSRESULTAT 615 678                      -190 338                   475 000

Renteinntekter 67 712                     118 754                   75 000

Rentekostnader (note 9) -176 133                 -302 677                 -150 000

NETTO RENTEKOSTNADER -108 421                   -183 923                   -75 000

ÅRSRESULTAT 507 257                      -374 261                   400 000

Til egenkapital  (fra i 2016/17) 507 257                   -374 261                 

Sum disponeringer 507 257                      -374 261                   
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KNS - Balanse pr. 31. desember 2018 - 2017

EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL

2018 2017 2018 2017

Anleggsmidler Egenkapital

Huk Aveny 1 4 166 000 4 166 000 Kapital 12 292 306 11 785 049

Parkeringsplass/brygge 1 687 285 1 687 285 Sum egenkapital (note 7) 12 292 306 11 785 049

Havneanlegg 5 568 830 7 114 713

Innredning Klubben AvsetningerAvsetningerAvsetningerAvsetninger

Båter 3 824 503 3 205 084 Avsetn. livsvarige medlemmer 333 611 414 672

Bil / Traktor 187 905 339 987 Sum avsetninger 333 611 414 672

Inventar 37 862 88 355

KNS Seilsportsenter 28 154 413 28 989 905 Langsiktig gjeldLangsiktig gjeldLangsiktig gjeldLangsiktig gjeld

Pantelån (note 9) 5 150 000 5 650 000

Sum anleggsmidler (note 4) 43 626 798 45 591 329 Utsatt inntekt seilsenter (note 5) 17 005 892 17 625 896

Innbetalt forskuddsleie havn 16 248 516 16 757 207

Depositum  - havn 385 965 406 965

Sum langsiktig gjeld 38 790 373 40 440 068

OmløpsmidlerOmløpsmidlerOmløpsmidlerOmløpsmidler Kortsiktig gjeldKortsiktig gjeldKortsiktig gjeldKortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 868 070 786 659

Premie- og varebeh.  KNS 570 149 576 275 Skyldig skattetrekk 321 298 274 597

Kundefordringer 4 904 408 3 817 066 Erik Ankers fond 36 352 20 492

Andre kortsiktige fordringer 248 901 285 226 Annen kortsiktig gjeld 8 576 940 7 628 654

Bankinnskudd (note 8) 12 853 550 12 083 448 Lønn, mva og offentlige avgifter 984 854 1 003 154

Sum omløpsmidler 18 577 007 16 762 015 Sum kortsiktig gjeld 10 787 515 9 713 555

SUM EIENDELER 62 203 805           62 353 344 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 62 203 805            62 353 344

     Oslo, 13.  februar 2019

                            Styret i Kongelig Norsk Seilforening

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

Karl Christian Agerup Nils Klippenberg Anne Moe Nikolaysen Kristian Fodstad

Styreleder 1. Nestleder 2. Nestleder Styremedlem

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

Håkon Ingvaldsen Nine Paulsen Aleksander Wang-Hansen

Styremedlem Styremedlem Styremedlem

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

Kathrine Baardsen Ida Kathrine Berthet Anders Kristensen

Varamedlem Varamedlem Generalsekretær
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Noter til KNS årsregnskap 2018

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 ble gjennomført i fjor og regnskapsperioden 
i resultatregnskapet 2016/17 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.

Noter til KNS årsregnskap 2018

Note 2
Honorarer, ansatte m.v.
Foreningen har ved balansetidspunktet 9 faste ansatte i 100% stillinger.

Det er kostnadsført kr. 1.161.735 i lønn, bonus og annen godtgjørelse til generalsekretær Anders Kristensen.

KNS har ytt lån på kr 217.506 til kjøp av bil.  Lånet belastes med 2% rente og det betales 

månedlige avdrag. Det er stillet betryggende sikkerhet for lånet. Generalsekretær inngår i foreningens

innskuddsbaserte pensjonsordning. 

Det er i regnskapsåret kostnadsført kr. 101.250 i honorar til foreningens revisor.  Av dette beløpet henføres kr. 80.000 til

ordinær revisjon og resten til annen bistand. 

Det utbetales ikke honorarer eller andre godtgjørelser til styrets medlemmer, men det refunderes noen utlegg, 

for eksempel til reisekostnader til arrangementer som er pålagt eller er naturlig å delta på.

Note 3
Pensjonsavtale
Foreningen har en kollektiv pensjonsavtale for de ansatte. Ordningen er organisert gjennom et forsikringsselskap.

En person inngår i en ytelsesbasert ordning mens de øvrige er med i en innskuddsbasert ordning. I henhold

til god regnskapsskikk for små foretak resultatføres forsikringspremien som kostnad i årsregnskapet. 

Det er i regnskapsåret kostnadsført totalt kr. 595.509 vedrørende foreningens ytelses- og innskuddsbaserte   

pensjonsordninger.

Spesifikasjon av lønnskostnader 2 018                 2016/17
Lønn og feriepenger 8 138 640      9 524 814      

Arbeidsgiveravgift 1 255 522      1 510 957      

Pensjonsforsikring 595 509         702 962         

Andre lønns- og personalkostnader 650 341         1 446 408      

Totalt 10 640 012   13 185 141   

Note 4
Spesifikasjon av anleggsmidler

Data- Bil,traktor Inventar/ Innredn. Havne- KNS Seil- P-plass Huk SUM

Båter utstyr hengere maskiner Klubben anlegg sportsenter HA 1 Aveny 1

  Anskaffelseskost pr 1.1.18 3 236 857 71 594 932 176 1 041 149 432 443 17 588 013 32 502 936 1 687 285 4 166 000 61 658 453

  Tilgang 2 503 705 596 750 3 100 455

  Avgang (kostpris) (652 999)          (652 999)               

  Akk avskrevet pr 31.12.18 (1 916 059)       (71 594)            (744 271)             (1 003 287)            (432 443)               (12 615 933)        (1 935 492)       (18 719 079)         

  Bokført verdi pr 31.12.18 3 824 503 187 905 37 862 5 568 830 28 154 413 1 687 285 4 166 000 43 626 798

  Årets ordinære avskrivn. 1 884 288 152 082 50 492 2 142 632 835 492 5 064 986

  Avskrivningstid 3/5 år 3/5 år 5 år 5 år 10 år 30/15 år 30 år i/a i/a

Båter Data- Bil,traktor Inventar/ Innredn. Havn KNS seil- P-plass Huk SUM

utstyr hengere maskiner Klubben sportsenter HA 1 Aveny 1

  Anskaffet før 01.10.2012 2 163 501 71 599 440 926 985 063 416 138 16 526 379 658 280 1 687 285 5 852 527 28 801 698

  Anskaffet 2013 1 210 033 109 271 109 375 15 716 880 17 145 559

  Anskaffet 2014 638 509 285 000 28 633 1 064 942 14 014 843 16 031 927

  Anskaffet 2015 840 992 175 127 118 120 2 517 181 3 651 420

  Anskaffet 2016 2 457 368 273 750 254 032 2 985 150

  Anskaffet 2017 2 041 326 163 745 46 400 1 812 348 202 625 4 266 444

  Anskaffet 2018 2 503 705 596 750 3 100 455

  Sum 11 855 434      71 599               1 163 421            1 235 223               525 409                   20 227 914          33 363 841      1 687 285            5 852 527       75 982 653            
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Noter til KNS årsregnskap 2018

Note 5
Nytt seilsenter

Innsamlede gavemidler, ekstrakontingent, tippemidler, momsrefusjon og annen offentlig støtte i forbindelse 
med oppføringen av det nye seilsportsenteret er oppført som utsatt inntekt under langsiktig gjeld.  Totalt 
innkommet beløp hittil er kr. 19.715.146.   Beløpet inntektsføres i takt med nedskrivningen av anlegget, 
i dette regnskapsåret er det inntektsført kr. 620.004.   Restsaldo er kr. 17.005.892 pr 31/12-2018. 

Note 6
Skatt

Foreningen er skattepliktig for deler av sin virksomhet på klubben, men det foreligger et fremførbart underskudd 
som gjør at det ikke utlignes skatt. Regnskapet er derfor uten poster relatert til betalbar skatt. 

Note 7
Egenkapital 

Totalt Soliditetsgrad

Egenkapital 31.12.2017 11 785 049 19 %
Årets resultat 507 257
Egenkapital 31.12.2018 12 292 306 20 %

Note 8
Bankinnskudd og kontanter

Posten inneholder bundne midler tilknyttet skyldig skattetrekk kr. 321.298.

Note 9
Pantelån og sikkerhetsstillelser

Som sikkerhet for pantelån i Nordea kr. 3.750.000 er stillet 1. prioritets pant i eiendommen i Huk Aveny 1. 
Som sikkerhet for leasingengasjement i Danske Bank kr. 3.000.000 er stillet pant i driftstilbehør og løsøre. 
Pantelånet forrentes med for tiden 3,1 %.  Det betales kvartalsvise avdrag kr. 125.000.   Ditto er det stillet
sikkerhet i eiendommen for lån fra Erik Ankers Fond på kr. 1.400.000. Dette lånet er avdragsfritt og 
forrentes med 2% rente.   

                    KNS - Kontantstrømanalyse 

2018 2016/17

Fra driften
Resultat 507 257 -374 261
Ordinære avskrivninger anleggsmidler 5 064 986 4 455 207
Inntekt/avskrivning forskudd havneplasser -1 728 421 -1 660 485
Netto tap/gevinst avgang anleggsmidler -162 120 29 987
Inntektsført gaver/utsatt inntekt -620 004 -821 250
Økning kundefordringer/kortsiktige fordringer -1 051 017 -2 998 595
Økning leverandørgjeld 81 411 28 086
Økning annen kortsiktig gjeld (reduksjon i fjor) 992 548 5 915 583
Reduksjon i varelager og premier (økning i fjor) 6 126 -32 276
Netto kontantstrøm fra driften 3 090 766 4 541 996

Investeringer
Investering båtmateriell -2 503 705 -2 041 326
Investering brygger/bryggeanlegg -596 750 -1 812 348
Investering innredning klubben/inventar -46 400
Investering KNS Seilsportsenter -202 625
Investering bil/traktor -163 745
Netto kontantstrøm fra nyanskaffelser -3 100 455 -4 266 444

Finans
Avdrag pantelån -500 000 -625 000
Netto tilførsel fra forskudd havn 1 198 730 4 044 310
Mottatte gaver og tilskudd utbygging 275 000
Reduksjon av avsetninger 81 061 17 795
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 779 791 3 712 105

Inngående betalingsmidler 12 083 448 8 095 791
Årets netto endring i betalingsmidler 770 102 3 987 657
Utgående betalingsmidler 12 853 550 12 083 448
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              KNS - avdelingsregnskap 2017 - 2018

Regnskap Regnskap 2018
2017 Netto HIÅ Budsjett

101 Administrasjon -3 807           -2 587           -2 600           
102 Medlem 2 034             2 033             1 918             
103 Salg 410                337                499                
104 Havn 6 935             5 936             5 919             
105 Klubben -                 18                  83                  
107 Eiendom -559               -492               -580               
201 Styret -292               -442               -214               
203 Sponsorer -41                 -55                 -50                 
205 Båter -2 115           -2 018           -1 687           
208 Regatta drift -426               -471               -464               
999 Finans -235               -146               -125               
Sum klubbdrift 1 904             2 112             2 699             

204 Turseilergruppen -39                 -32                 -77                 
207 KNS Sport -499               -729               -728               
209 Grundig Sailing Cup -3                   -11                 -30                 
211 J/70 - poolbåt (2015 = hovedtrener) 117                31                  159                
310 Færderseilasen 296                392                635                
315 Hankø Race Week -46                 110                76                  
320 Hollænderseilasen 62                  90                  48                  
325 Kongens serie 5                     15                  19                  
340 Ulabrandseilasen -                 -                 -                 
345 Vårregatta -                 -                 -                 
350 Blåveisen 29                  40                  27                  
410 NM Kite (avd historisk = ABC) -                 -74                 -50                 
440 NC våren 2018 (2017=VM8mR) 102                -33                 10                  

480 Div. seilaser 28                  28                  10                  
Sum regattavirksomhet 52                  -173               98                  

111 Seilkurs 13                  233                -14                 
112 Teorikurs 5                     -91                 -82                 
Sum seilskole/kursvirksomhet 18                  141                -97                 

501 Optimist nybegynner 50                  120                86                  
502 Optimist videregående 28                  54                  45                  
504 Optimist NC -98                 -37                 -175               
515 Optimist regatta rekrutt 3                     16                  -1                   
113 Nybegynner ettermiddag/AKS 34                  -48                 69                  
503 Laser 4.7 -6                   -57                 -104               
505 Laser Radial -58                 -67                 -96                 
516 Laser Master 41                  58                  37                  
506 29'er -14                 -54                 -90                 
507 Brett RS:X -256               -142               -119               
508 Brett nybegynnere 46                  41                  -1                   
509 Brett videregående 26                  38                  -28                 
510 Brett NC -467               -72                 -105               
511 Waszp -                 -2                   -70                 
514 RS Feva 13                  15                  6                     
513 Samlinger -98                 -18                 -50                 
Sum aktivitet junioravdelingen -756               -155               -595               

106 SommerMoro 175                84                  22                  
Sum SommerMoro 175                84                  22                  
Sum aktivitet Seilsportsenteret -581               -71                 -573               

202 Seilsportsenter drift -1 772           -1 501           -1 727           
Sum Seilsportsenteret totalt -2 353           -1 573           -2 300           

SUM KNS TOTALT -379               507                400                

1 ALFRED W G LARSENS FOND TIL FREMME AV NORSK SEILSPORT  - pr. 31.12.18

INNTEKTER EIENDELER

Renter bankinnskudd 8 Bankinnskudd 13 480
Aksjefond 223 870
Sum eiendeler 237 350

KOSTNADER

Bankomkostninger 4 EGENKAPITAL

Urealisert kurstap aksjefond 28 130 Kapital 01.01.18 265 476
Årets underskudd -28 126

Underskudd -28 126 Kapital 31.12.18 237 350

2 ERIK ANKERS FOND - pr. 31.12.18

INNTEKTER EIENDELER

Renter bank og lån KNS 28 000 Bankinnskudd 2
Mellomregning KNS 36 352
Langsiktig fordring på KNS 1 400 000
Sum eiendeler 1 436 354

KOSTNADER

Revisjonshonorar 7 500
Årsavgift Stiftelsestilsynet 4 640 EGENKAPITAL

Grunnkapital 500 000
Annen egenkapital 936 354

Sum kostnader 12 140 Kapital 31.12.18 1 436 354

Overskudd 15 860 Sum gjeld og egenkapital 1 436 354

3 HALFDAN HANSENS MINNEFOND - pr. 31.12.18

INNTEKTER EIENDELER

Renteinntekter 40 Bankinnskudd 18 600
Sum driftsinntekter 40 Aksjefond 1 909 617

Sum eiendeler 1 928 217

KOSTNADER

Bankomkostninger og driftskostnader 1 679 EGENKAPITAL

Urealisert kurstap aksjefond 83 705 Kapital 01.01.18 2 078 014
Realisert kurstap aksjefond 14 453 Årets underskudd -99 797
Avsatt fremtidig støtte seilere 50 000 Avsatt støtte seilere -50 000
Sum kostnader 149 837 Kapital 31.12.18 1 928 217

Underskudd -149 797 Sum gjeld og egenkapital 1 928 217

4 MORITS SKAUGENS FOND - pr. 31.12.18

INNTEKTER EIENDELER

Renteinntekter 220
Sum driftsinntekter 220 Bankinnskudd 234 132

Verdipapirer 1 861 847
Sum eiendeler 2 095 979

KOSTNADER

Bankomkostninger 4 EGENKAPITAL

Urealisert kurstap aksjefond 138 153 Kapital 01.01.18 2 233 916
Sum kostnader 138 157 Årets underskudd -137 937

Kapital 31.12.18 2 095 979

Underskudd -137 937 Sum gjeld og egenkapital 2 095 979
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              KNS - avdelingsregnskap 2017 - 2018

Regnskap Regnskap 2018
2017 Netto HIÅ Budsjett

101 Administrasjon -3 807           -2 587           -2 600           
102 Medlem 2 034             2 033             1 918             
103 Salg 410                337                499                
104 Havn 6 935             5 936             5 919             
105 Klubben -                 18                  83                  
107 Eiendom -559               -492               -580               
201 Styret -292               -442               -214               
203 Sponsorer -41                 -55                 -50                 
205 Båter -2 115           -2 018           -1 687           
208 Regatta drift -426               -471               -464               
999 Finans -235               -146               -125               
Sum klubbdrift 1 904             2 112             2 699             

204 Turseilergruppen -39                 -32                 -77                 
207 KNS Sport -499               -729               -728               
209 Grundig Sailing Cup -3                   -11                 -30                 
211 J/70 - poolbåt (2015 = hovedtrener) 117                31                  159                
310 Færderseilasen 296                392                635                
315 Hankø Race Week -46                 110                76                  
320 Hollænderseilasen 62                  90                  48                  
325 Kongens serie 5                     15                  19                  
340 Ulabrandseilasen -                 -                 -                 
345 Vårregatta -                 -                 -                 
350 Blåveisen 29                  40                  27                  
410 NM Kite (avd historisk = ABC) -                 -74                 -50                 
440 NC våren 2018 (2017=VM8mR) 102                -33                 10                  

480 Div. seilaser 28                  28                  10                  
Sum regattavirksomhet 52                  -173               98                  

111 Seilkurs 13                  233                -14                 
112 Teorikurs 5                     -91                 -82                 
Sum seilskole/kursvirksomhet 18                  141                -97                 

501 Optimist nybegynner 50                  120                86                  
502 Optimist videregående 28                  54                  45                  
504 Optimist NC -98                 -37                 -175               
515 Optimist regatta rekrutt 3                     16                  -1                   
113 Nybegynner ettermiddag/AKS 34                  -48                 69                  
503 Laser 4.7 -6                   -57                 -104               
505 Laser Radial -58                 -67                 -96                 
516 Laser Master 41                  58                  37                  
506 29'er -14                 -54                 -90                 
507 Brett RS:X -256               -142               -119               
508 Brett nybegynnere 46                  41                  -1                   
509 Brett videregående 26                  38                  -28                 
510 Brett NC -467               -72                 -105               
511 Waszp -                 -2                   -70                 
514 RS Feva 13                  15                  6                     
513 Samlinger -98                 -18                 -50                 
Sum aktivitet junioravdelingen -756               -155               -595               

106 SommerMoro 175                84                  22                  
Sum SommerMoro 175                84                  22                  
Sum aktivitet Seilsportsenteret -581               -71                 -573               
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SUM KNS TOTALT -379               507                400                

1 ALFRED W G LARSENS FOND TIL FREMME AV NORSK SEILSPORT  - pr. 31.12.18

INNTEKTER EIENDELER

Renter bankinnskudd 8 Bankinnskudd 13 480
Aksjefond 223 870
Sum eiendeler 237 350

KOSTNADER

Bankomkostninger 4 EGENKAPITAL

Urealisert kurstap aksjefond 28 130 Kapital 01.01.18 265 476
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KONTIGENTER 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Medlemmer over 25 år 1 510 1 555 1 610 1 670 1 750 1 800 

Ektefelle/samboer medlemskap 540 560 580 600 630 650 

Medlemmer mellom 19 og 25 år 500 500 500 500 550 570 

Medlemmer under 19 år 300 300 300 300 325 340 

Livsvarig medlemskap (25 x medlemskap) 25 000 39 000 40 250 41 750 43 750 45 000 

Livsvarig medlemskap for ektefelle/samboer til 
livsvarig medlem

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Æresmedlemmer og innbudt medlem -   -   -   -   -   -   

Familiekontingent 2 650 2 715 2 790 2 870 2 500 2 575 

Båtavgift for medlemmer under 25 år 375 375 375 375 375 390 

Båtavgift for medlemmer over 25 år 600 610 630 660 690 710 

08 KONTIGENTER

Forslag fra Styret: 
Styret i KNS ønsker et til vedtak på årsmøtet 2019 om pantsettelse av fast eiendom. 
Styret i KNS gis mandat av Årsmøtet til å gjøre et låneopptak på 35 mill. kr med pantesikkerhet i eiendommen Huk Aveny 1. 
Låneopptaket skal fi nansiere ny havn på «Dronningen».

06 KJØP, SALG ELLER PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM

En sak er kommet inn fra Styret i KNS:
Revidering av lover etter pålegg fra NIF:

• Lov for Kongelig Norsk Seilforening 
er pr. i dag ikke godkjent av NIF
• Lovkomiteen har jobbet med saken og 
har igjennom en lengere periode vært i 
dialog med Idrettskretsen i Oslo for å få 
godkjent lover for KNS. 
• Mange endringer og ny formulering 
var et krav.
• Det er ganske omfattende 

modernisering, men ikke endringer som 
har innvirkning på måten KNS drives i 
dag eller fremover
• Gjennomgang av hver enkel endring 
er for omfattende, det ønskes derfor 
tilslutning til alle endringer i sin helhet.
• Alle endringer kan leses i sin helhet på 
KNS.no

Et forslag er en reel endring:
§ 5 (2) 
Medlemmer som har betalt kontingent 
i 50 år, betaler minimumssats vedtatt av 
Idrettstinget i Norges Idrettsforbund 
Endres til:
§ 5 (2) 
Medlemmer som har betalt kontin-
gent i 50 år blir livsvarige medlemmer 
med fulle rettigheter og er fritatt for 
medlemskontingent

07 INNKOMNE SAKER

KNS - Resultatregnskap  2018 - Budsjett 2019
Regnskap Budsjett Budsjett

Periode 1.1 - 31.12 2018 2018 2019

DRIFTSINNTEKTER
Kontingentinntekter 5 237 550              5 350 000 5 460 000

Salgsinntekter flagg, vimpler, effekter etc. 694 910                  873 000 1 245 900

Startkontingent regatta 1 944 692              1 897 000 2 311 000

Inntektsført gave- og spillemidler utbygging 620 004                  620 000 620 000

Sponsorinntekt, offentlig støtte og mva-komp. 4 704 261              4 305 000 4 450 200

Utleie havn, kran, parkering og lokaler 11 150 423            10 700 000 11 480 000

Treningskontingent og kursinntekter 4 072 036              4 032 950 4 705 250

Inntektsført andel forskuddsleie havneplasser 1 728 421              1 600 000 1 600 000

Diverse inntekter 1 503 706              1 171 000 777 650

SUM DRIFTSINNTEKTER 31 656 003               30 548 950 32 650 000

DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader (note 2,3) -10 640 012          -11 714 573 -11 579 045

Varekjøp flagg, vimpler og effekter -397 850                -330 000 -306 120

Regattaprogrammer og kurshefter -103 043                -189 100 -151 100

Møtekostnader -95 376                  -74 000 -150 500

Seilas og Seilmagasinet -1 169 664            -870 000 -1 196 500

Bil- og transportkostnader -383 184                -241 000 -256 000

Regattakostnader -1 377 249            -1 349 000 -1 297 800

Forbruksmateriell -73 112                  -50 000 -70 000

Drift båter -181 196                -166 000 -208 000

Annonser og markedsføring -315 073                -332 000 -658 125

Utgifter kurs/instruksjon -757 678                -527 600 -433 600

Honorar revisjon og juridisk bistand -254 525                -105 000 -80 000

Reparasjoner og vedlikehold -1 813 867            -1 560 000 -1 905 000

Datakostnader -857 548                -1 014 500 -795 000

Ordinære avskrivninger (note 4) -5 064 986            -3 971 088 -4 760 000

Leie lokaler, brygger og utstyr -970 023                -979 000 -892 700

Vann, strøm og renhold -1 994 445            -2 104 000 -2 081 000

Inventar og utstyr -710 390                -522 100 -924 900

Kopiering og kontorrekvisita -83 830                  -78 000 -75 000

Annen fremmed tjeneste -187 212                -170 000 -146 000

Konsulenthonorarer -300 648                -150 000 -210 000

Telefon, porto, vakthold -246 417                -245 000 -243 000

Reisekostnader -1 030 252            -1 190 250 -1 387 325

Støtte til aktive -950 000                -950 000 -1 250 000

Gaver og representasjon -32 244                  -25 000 -17 500

Lisens NSF og kontingenter -575 777                -513 000 -574 000

Forsikringspremier -371 200                -355 000 -385 000

Diverse kostnader -1 485                    -146 739 -785

Tap på krav 21 275                    0 -139 000

Bank og kortgebyrer -123 314                -152 000 -152 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -31 040 326             -30 073 950 -32 325 000

DRIFTSRESULTAT 615 678                       475 000 325 000

Renteinntekter 67 712                    75 000 50 000

Rentekostnader (note 9) -176 133                -150 000 -125 000

NETTO RENTEKOSTNADER -108 421                    -75 000 -75 000

ÅRSRESULTAT 507 257                       400 000 250 000

Til egenkapital  (fra i 2016/17) 507 257                  

Sum disponeringer 507 257                       



 Kongelig Norsk Seilforening 2018  67

KNS - Resultatregnskap  2018 - Budsjett 2019
Regnskap Budsjett Budsjett

Periode 1.1 - 31.12 2018 2018 2019

DRIFTSINNTEKTER
Kontingentinntekter 5 237 550              5 350 000 5 460 000

Salgsinntekter flagg, vimpler, effekter etc. 694 910                  873 000 1 245 900

Startkontingent regatta 1 944 692              1 897 000 2 311 000

Inntektsført gave- og spillemidler utbygging 620 004                  620 000 620 000

Sponsorinntekt, offentlig støtte og mva-komp. 4 704 261              4 305 000 4 450 200

Utleie havn, kran, parkering og lokaler 11 150 423            10 700 000 11 480 000

Treningskontingent og kursinntekter 4 072 036              4 032 950 4 705 250

Inntektsført andel forskuddsleie havneplasser 1 728 421              1 600 000 1 600 000

Diverse inntekter 1 503 706              1 171 000 777 650

SUM DRIFTSINNTEKTER 31 656 003               30 548 950 32 650 000

DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader (note 2,3) -10 640 012          -11 714 573 -11 579 045

Varekjøp flagg, vimpler og effekter -397 850                -330 000 -306 120

Regattaprogrammer og kurshefter -103 043                -189 100 -151 100

Møtekostnader -95 376                  -74 000 -150 500

Seilas og Seilmagasinet -1 169 664            -870 000 -1 196 500

Bil- og transportkostnader -383 184                -241 000 -256 000

Regattakostnader -1 377 249            -1 349 000 -1 297 800

Forbruksmateriell -73 112                  -50 000 -70 000

Drift båter -181 196                -166 000 -208 000

Annonser og markedsføring -315 073                -332 000 -658 125

Utgifter kurs/instruksjon -757 678                -527 600 -433 600

Honorar revisjon og juridisk bistand -254 525                -105 000 -80 000

Reparasjoner og vedlikehold -1 813 867            -1 560 000 -1 905 000

Datakostnader -857 548                -1 014 500 -795 000

Ordinære avskrivninger (note 4) -5 064 986            -3 971 088 -4 760 000

Leie lokaler, brygger og utstyr -970 023                -979 000 -892 700

Vann, strøm og renhold -1 994 445            -2 104 000 -2 081 000

Inventar og utstyr -710 390                -522 100 -924 900

Kopiering og kontorrekvisita -83 830                  -78 000 -75 000

Annen fremmed tjeneste -187 212                -170 000 -146 000

Konsulenthonorarer -300 648                -150 000 -210 000

Telefon, porto, vakthold -246 417                -245 000 -243 000

Reisekostnader -1 030 252            -1 190 250 -1 387 325

Støtte til aktive -950 000                -950 000 -1 250 000

Gaver og representasjon -32 244                  -25 000 -17 500

Lisens NSF og kontingenter -575 777                -513 000 -574 000

Forsikringspremier -371 200                -355 000 -385 000

Diverse kostnader -1 485                    -146 739 -785

Tap på krav 21 275                    0 -139 000

Bank og kortgebyrer -123 314                -152 000 -152 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -31 040 326             -30 073 950 -32 325 000

DRIFTSRESULTAT 615 678                       475 000 325 000

Renteinntekter 67 712                    75 000 50 000

Rentekostnader (note 9) -176 133                -150 000 -125 000

NETTO RENTEKOSTNADER -108 421                    -75 000 -75 000

ÅRSRESULTAT 507 257                       400 000 250 000

Til egenkapital  (fra i 2016/17) 507 257                  

Sum disponeringer 507 257                       

09



68  Kongelig Norsk Seilforening 2018

        KNS - Investeringsbudsjett 2019

Båter og tilhengere

Utskifting 2 stk RIB m/motorer 600 000

2 stk J/70 950 000

Utskifting småmotorer  restverdi Nakkhomen 220 000

Seilbrett, Optimistseil og Kite-utstyr 422 000

Div tilhenger-utskiftinger 180 000

KNS Seilsportsenter

Innredning og inventar klubbhus 65 000

Utomhusarbeid klubbhus og brygge 105 000

Tekniske restarbeider fast/flytebrygge 215 000

Gjenstående arbeider/ny byggesøknad brygge 2 500 000

Offentlig kiosk og toalett (ikke søkt om ennå) 500 000

Havn

Havnebil 300 000

Delvis utskifting av A-bryggen 15 000 000

Landgang J-bryggen 50 000

Utriggere og diverse uspesifisert 200 000

Brutto investeringer 21 307 000
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Utriggere og diverse uspesifisert 200 000

Brutto investeringer 21 307 000

STYRET

Verv Navn Valgbarhet Nåværende verv Valgt

Leder Karl-Christian Agerup Foreslås gjenvalgt 2016

1. nestleder Nils Klippenberg Foreslås gjenvalgt 2016

2. nestleder Anne Moe Nikolaysen Ikke på valg 2. nestleder 2016

Styremedlem Kristian Fodstad Foreslås gjenvalgt Styremedlem 2014

Styremedlem Håkon Ingvaldsen Foreslås gjenvalgt Styremedlem 2016

Styremedlem Nine Paulsen Ikke på valg Styremedlem 2018

Styremedlem Aleksander Wang-Hansen Ikke på valg Styremedlem 2018

Varamedlem Kathrine Baardsen Foreslås gjenvalgt Varamedlem 2016

Varamedlem Benedicte Lind Bjørland Foreslås valgt (ny) 2019

KONTROLLKOMITEEN

Verv Navn Valgbarhet Valgt

Medlem Nina Bråten Foreslås gjenvalgt 2013

Medlem Anders Myhre Foreslås gjenvalgt 2013

Medlem Egil Wold Foreslås gjenvalgt 2015

Varamedlem Lars A. Knudsen Foreslås gjenvalgt 2015

Varamedlem Dag Sørlie Foreslås gjenvalgt 2013

VALGKOMITEEN

Verv Navn Valgbarhet Valgt

Medlem Pål A Næss Foreslås gjenvalgt 2013

Medlem Carolle Reitzer Foreslås gjenvalgt 2018

Medlem Thomas Nilsson Foreslås gjenvalgt 2018

Varamedlem Hermann Horn-Johannesen Foreslås gjenvalgt 2018

Varamedlem Niclas Fure Foreslås gjenvalgt 2018

RÅDET

Navn Valgbarhet Valgt

Tor Møinichen Ikke på valg 2014

Bjørn Vadholm Ikke på valg 2013

Per Undrum Ikke på valg 2014

RÅDET

Stig Herbern Foreslås gjenvalgt 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

Jørgen Stang Heffermehl Foreslås valgt (ny) 2019

10 VALG - INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTE 2019

INNSTILLING FRA RÅDET TIL ÅRSMØTE 2019

RÅDET VELGER SELV ORDFØRER, 
VISEORDFØRER OG SEKRETÆR

KONTROLLKOMITEEN VELGER SELV LEDER



NORGES SEILFORBUND
Styret
Jørgen Stang Heff ermehl, President

Valgkomiteen
Tor Møinichen, leder
Lars Erik Larsen

Lovkomitéen
Egil Wold, leder

Arrangør- og dommerutvalget
Tor Møinichen, leder
Thomas Albert Kresse

Regel- og appellkomitéen
Harald Holmen Sørensen
Tor Møinichen
Christen Horn Johannessen 

Teknisk komité
Thomas Nilsson
Sverre Ellingsen
Bjørn Vadholm

Ligarådet
Harald Holmen Sørensen
Karl Even Kjørstad

INTERNASJONALT

WORLD SAILING

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

Council
Tor Møinichen, alternate

Off shore and Oceanic Committee
Thomas Nilsson

Off shore Special Regulations
Per Bøymo

OCEAN RACING COUNCIL (ORC)

Event and off shore Committee
Thomas Nilsson

Measurement Committee
Per Bøymo

ORC Congress
Thomas Nilsson
Sverre Ellingsen
Per Bøymo

EUROSAF

Contact & Cooperation Committee
Tor Møinichen

INTERNATIONAL COUNCIL OF 
YACHTS CLUBS

Board of directors 
Nils Klippenberg 

BALTIC CRUISING NETWORK
Jan Fredrik Mack

KNS REPRESENTANTER NASJONALT 
OG INTERNASJONALT

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
H.K.H. Kronprins Haakon
H.K.H. Kronprins Frederik

ÆRESMEDLEMMER:
1982  Kristian Hansen
2005  Peter T.M. Brandt
2010  Einar B. Moen
2011  Ragnar Klevaas

INNBUDTE MEDLEMMER:
1987  Olav E. Klingenberg
1989  Morten Bergesen
1995  Einar B. Moen (æresmedlem)
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 
2007  Ragnar Klevaas (æresmedlem)
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
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
2018  Jørgen Stang Heffermehl  

OVERSIKT OVER ÆRES- OG INNBUDTE MEDLEMMER I KNS
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KNS REPRESENTANTER NASJONALT 
OG INTERNASJONALT Dronningens selskapslokaler 

Ditt klubblokale – din mulighet! 

TA KONTAKT FOR PRIS. 

• Som KNS medlem får du 10% på 
leie av Dronningen.

• Dronningen egner seg for alle 
anledninger som bryllup, dåp, 
konfirmasjon, firmafest, heldags-
seminar og julebord

• Egen drikke kan medbringes
• All mat lages på stedet
• Kun lukkede arrangementer

For mer informasjon og booking 
kan du ta kontakt på 
dronningen@kns.no, eller telefon 
91131835.

Mye møter? 
Ta ditt neste dagmøte I det flotte 
styrerommet på Dronningen. Vi 

serverer kaffe, te og frukt ved 
ankomst, samt varm lunsj og en 

kake til ettermiddagskaffen. 



Seiling  
-en ren glede!

TAKK TIL VÅRE SPONSORER:


