
Årsrapport 
2019



Seiling  
-en ren glede! Foto: Per Christian Hestnæs.



DAGSORDEN

Tidspunkt: Torsdag 12. mars kl. 18.00
Sted: Huk Aveny 1

Dagsorden i henhold til Lov for 
Kongelig Norsk Seilforening

1.

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.

12. 

13. 

KONGELIG NORSK SEILFORENING
Huk Aveny 1
0287 Oslo
Tlf.: 23 27 56 00
Epost: info@kns.no
www.kns.no

ADMINISTRASJONEN
Generalsekretær
Anders Kristensen
anders@kns.no

Regattaansvarlig
Karl Kjørstad
karl@kns.no

Kursansvarlig
Lene Johansen
lene@kns.no

Branding og Kommunikasjonsansvarlig
Cathrine Gjerpen Størmer (perm)
cathrine@kns.no

Fungerende Branding og 
Kommunikasjonsansvarlig
Christian Ruscetta
christian@kns.no

Havnesjef
Einar Galtung Døsvig jr.
einar@kns.no

Havneassistent
Thomas Schjetlein
thomas@kns.no

Medlem
Vibeke Grenness
vibeke@kns.no

Økonomi
Per Børstein
per.borstein@kns.no

Seilsportsenteret
Geir Dahl-Andersen
geir@kns.no

ÅRSRAPPORT 2019
Årsrapporten er produsert av KNS
Forsidefoto (Kongens Serieseilas 2019): 
Trond R. Teigen / SailLogic
Layout: VB Media AS
Trykk: Lacom AS

Godkjenne de stemmeberettigede

Godkjenne innkallingen, sakliste og   
forretningsorden

Velge dirigent samt 2 representanter til å  
underskrive protokollen

Godkjenne Foreningens årsberetning

Godkjenne Foreningens regnskap i    
revidert stand

Godkjenne styrets forslag om kjøp, salg   
eller pantsettelse av fast eiendom

Behandle innkomne forslag og saker

Fastsette medlemskontingent og avgifter

Vedta Foreningens budsjett

Behandle Foreningens organisasjonsplan

Valg

Forslag til valg av nye æresmedlemmer

Orienteringssaker



4  Kongelig Norsk Seilforening 2019

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 9 regulære styremøter. 

Foreningens 135. årsmøte fant sted torsdag 
14. mars 2019 med 48 stemmeberettigede 
medlemmer til stede.

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 største arrangement for KNS var 
U23 VM i OL klassene 49er, 49erFX 
og Nacra. Arrangementet som er ett 
av de historisk største internasjonale 
seilarrangementene i Norge ble 
gjennomført i Risør i samarbeid med Risør 

Seilforening. Arrangementet ble både en 
sportslig, økonomisk og publikumsmessig 
suksess. 

J70 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 er ytterligere styrket. Det er 
etablert en egen KNS J70 regattagruppe 
for seilere opp til 34 år. Gruppen har 
trukket til seg fl ere nye KNS medlemmer 
og gruppen representerer KNS i 
Seilsportligaen, Grundig Cup med mer. 
Det legges opp til ytterligere investeringer 
i J70 og J80 båter da nåværende kapasitet 
er fullt utnyttet til den såkalte «Pool båt» 
ordningen og i regattaøyemed. 

Eliteseilerne våre fokuserer kun på OL 
2020. For de tre Nacra-seilerne våre 
har hovedfokus i året som gikk vært å 
komme seg til et slikt nivå at de kunne 
kjempe om de siste nasjonsplassene i 
VM i desember. Det klarte de og dermed 
har KNS-seilere sikret fem av de seks 
nasjonsplassene Norge har til OL i Tokyo. 
For resten av seilerne har det viktigste 
vært å klare seilforbundets krav for å bli 
innstilt til uttak av Olympiatoppen. Der 
har nå både Hermann Tomasgaard i Laser 
Standard og Line Flem Høst i Laser Radial 
passert nåløyet, og vi har et håp om at 
også Sebastian Wang-Hansen i RS:X og 
Nicholas Fadler Marthinsen og Martine 

Steller Mortensen i Nacra skal klare det i 
løpet av våren.

Vi har i løpet av 2019 kommet opp i hele 
tre unge 49er-lag i klubben, hvorav ett 
jentelag i 49erFX. Sammen med alle de 
andre seilerne som kommer til å satse 
videre gjør dette at vi ser lyst også på tiden 
frem mot OL i Paris i 2024.

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 KNS støtte 
til aktive utøvere 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, 
har oppnådd meget gode resultater 
internasjonalt.

Vedtak om utskifting og utbygging av 
havnen på Dronningen ble endelig vedtatt 
i 2019 og arbeidet er allerede godt i gang. 
Første halvdel av havnen blir skiftet 
ut vinteren 2019/2020 og resterende 
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arbeid vinteren 2020/2021. Dette er den 
største investeringen i KNS‘ historie. 
Prosjektet følger budsjett og tidsestimater. 
Styret vil gjerne rette en stor takk til vår 
Havnekomite som over fl ere år har hatt 
en avgjørende rolle i å være pådriver for 
prosjektet og som har bidratt til at vi nå 
får en moderne havn med gode løsninger 
som vi kan være stolte av og som vil tjene 
medlemmene våre i mange tiår. 

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

Værforholdene gjorde at Færderseilasen 
i 2019 ble en tidsmessig lang seilas med 
vekslende værforhold. På lørdag da båtene 
kom i mål var det imidlertid strålende 
sommervær, med yrende liv og herlig 
stemning på bryggene i Tønsberg. 

Driften på KNS Seilsportsenter Ulabrand, 
hvor hovedtyngden av foreningens 
aktiviteter rettet mot junior- og 
jolleseilerne i foreningen befi nner seg, 
har gått bra i løpet av sesongen med godt 
belegg på seilskolen, treningsaktivitetene 
og Sommermoro. Arbeidet med å få 
ferdiggjort hele første byggetrinn på 
Seilsportsenteret er endelig i gang og vil 
bli ferdiggjort vinteren 2019/2020.  Nye 
permanente bygg på både fl ytebrygger og 
fastbrygger er på plass. Samarbeidet med 
andre aktører rundt Bygdøy Sjøbad har 
vært godt. Ny kiosk for allmenheten blir 
etablert sammen med Statsbygg våren 
2020 foran klubbhuset.

Foreningen har fortsatt det gode 
samarbeidet med våre viktigste sponsorer, 
nemlig Turkish Airlines og Grundig. Det 
arbeides aktivt med å knytte til oss nye 
samarbeidspartnere. Vi takker alle våre 
samarbeidspartnere for deres viktige 
bidrag til foreningens økonomi. 

Styret har i året som har gått fulgt opp 
KNS’ Strategiplan 2016 – 2020. En 
komplett oversikt over foreningens 
rutiner og retningslinjer er samlet i et 
elektronisk arkiv som har blitt døpt «KNS 
Way» og som er tilgjengelig for klubbens 
tillitsvalgte. Styret har startet arbeidet 
med å utarbeide en oppdatert strategi 
frem mot 2025. 

Styret er tilfreds med utviklingen av 
medlemsbladet Seilas. En bedre og 
mer aktiv bruk av sosiale medier og 
hjemmesidene har også ført til en 
bedre informasjonsfl yt fra klubben til 
medlemmene. 

Engasjementet i frivillighetsapparatet 
er godt. Engasjementet for 
regattavirksomheten vår og på KNS 
Seilsportsenter Ulabrand 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 fremdeles blant 
styrets viktigste oppgaver.

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 bygg 
på Seilsportsenteret er nedbetalt til 
3.250.000. Nytt låneopptrekk til nytt 
bryggeanlegg er foreløpig 8.000.000.

Foreningens driftslikviditet utvikler seg 
positivt. Se ellers egne kommentarer i 
rapporten om fi nans og økonomi samt 
notene i regnskapet. 

Stillingen som Generalsekretær i KNS 
er en fornybar åremålsstilling. Etter to 
perioder med Anders Kristensen utlyste 
styret stilingen, i tråd med retningslinjene 
vedtatt av styret.  Styret gjennomførte 
en ekstern utlysning. Etter en 
totalvurdering, og før eksterne søkere ble 
innkalt til intervju, valgte styret å inngå 
forhandlinger med Anders Kristensen. 
Styret er glad for Anders har valgt å forbli 
hos KNS som generalsekretær i ytterligere 
én periode.

Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har 
ikke vært rapportert om større skader 
eller ulykker knyttet til vår drift. Det 
arbeides kontinuerlig med å tilpasse 
sammensetningen av arbeidsstokken slik 
at den på best mulig måte kan håndtere 
de krav som medlemmer og frivillige 
naturlig stiller. Det er i 2019 iverksatt 
enkelte tiltak med tanke på nødvendig 
omstilling. Foreningen har som mål å være 
en arbeidsplass der det råder likestilling 
mellom kvinner og menn. Det skal 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 10. 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 gitt under 
forutsetning om fortsatt drift. Styret 
bekrefter at denne forutsetningen er til 
stede. Styret foreslår at årets overskudd 
på kr. 341.265 disponeres slik det kommer 
frem av årsregnskapet.
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Mot OL i 2020
Året 2019 har for mange av seilerne 
våre vært et år med fokus på å vise 
Olympiatoppen og Seilforbundet at de 
er gode nok til å fortjene en OL-billett, 
samt siste mulighet til å legge planer 
for progresjon og formtopp frem mot 
OL. I tillegg har våre Nacra-seilere 
hatt et ekstra press på seg for å klare 
nasjonskvalifi seringen som ble avholdt 
under VM i Auckland i desember 
måned.

Av Aleksander Wang-Hansen

Nasjonskvalifi seringen er en forutsetning 
å ha gjennomført før Olympiatoppen 
kommer på banen og vurderer andre 
individuelle resultater.
 
Hermann Tomasgaard i Laser hadde en 
forrykende åpning på året ved å vinne 
verdenscupen i Miami overlegent, og 
videre med en 4. plass i verdenscupen i 
Genoa i april. I VM og EM midt i året gikk 
det tråere på grunn av overtrening inn 
mot mesterskapene. I en så kompetitiv 
klasse som Laser straff er det seg å ikke 
være på topp og Hermann endte et stykke 
ned på listene. I prøve-OL i Enoshima 

var han tilbake som sitt jeg og tok en fl ott 
bronsemedalje.
 
Line Flem Høst i Laser Radial glimrer 
på sitt beste til med seiling blant de aller 
beste i verden, men enn så lenge har 
hun hatt utfordringer med å seile stabilt 
på et høyt nivå gjennom en hel serie. I 
verdenscupen i Genoa, derimot, klarte 
Line å holde stabiliteten hele veien og ble 
belønnet med en fi n 4. plass. Stabilitet er 
dermed hennes naturlige fokusområde 
frem mot OL.
 
Sebastian Wang-Hansen sikret 

KNS SPORT
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nasjonsplassen i Århus i 2018, men har 
i 2019 slitt med å oppnå plasseringer 
i toppen, hvilket er nødvendig for 
å vise Olympiatoppen at man er en 
medaljekandidat. Det løsnet imidlertid på 
slutten av sesongen og han tok en 8. plass 
i verdenscupen som gikk på OL-banen 
i Enoshima. Vi gleder oss til å se om 
Sebastian klarer å opprettholde nivået inn 
i OL-året som nå står for døren. I arbeidet 
fremover mot OL-uttaket blir han pustet 
i nakken av Arthur Ulrichsen og Endre 
Funnemark. Dessverre ble ikke Maria 
Mollestad raskt nok frisk etter ryggskaden 
sin til at hun har vært i stand til å legge 
ned nødvendig treningsarbeid for å 
forsøke å kvalifi sere Norge til OL i 2020.
 
Våre Nacra-båter, den ene med Nicholas 
Fadler Marthinsen og Martine Steller 
Mortensen, og den andre med Tiril Bue 
sammen med Mathias Mollatt fra Moss 
SF, har i løpet av 2019 fokusert på å 
forberede seg best mulig til VMet som 
gikk på New Zeeland i desember måned 
og hvor fl esteparten av de gjenværende 
nasjonsplassene til OL skulle seiles om. 

Nacra er en teknisk krevende båtklasse og 
det stilles høye krav til testing og justering 
av utstyr. Det er tøff  konkurranse fra de 
store nasjonene som har mye erfaring med 
foilende båter, og i tillegg støtteapparat for 
test og optimalisering av utstyr. Dette har 
gjort læringskurven bratt for våre seilere 
og det har vært vanskelig å komme raskt 
opp på nivå for å klare OL-kvalifi seringen. 
Etter VM besluttet Mathias Mollatt og 
Tiril Bue å legge sitt prosjekt på is, og 
dermed har vi kun Marthine og Nicholas 
igjen som satser aktivt frem mot OL i 
2020. Nå som nasjonsplassen er i boks vil 
vinteren og våren benyttes til å overbevise 
Olympiatoppen om at det er mulig å få på 
plass de siste forberedelsene til OL og at 
de er verdt å satse på.
 
I 49er klassen har vi i løpet av 
året fått inn to nye lag, i tillegg til 
Alexander Klippenberg og Jeppe 
Nilsen som kom inn i fj or. Det er våre 
to juniorverdensmesterlag fra 2018 
i 29er, Pia Dahl Andersen og Nora 
Edland i 49erFX og Mathias Berthet og 
Alexander Franks-Penty i 49er. Mathias 
og Alexander gjentok like gjerne bedriften 
i 2019 og tangerte Nathan Outteridges 
rekord for medaljer i World Sailing 
Junior VM. Vi håper med det å ha en solid 
gruppe som kan trene sammen og bygge 
hverandre opp. I 49er har ikke Norge noen 
nasjonsplass, men disse seilerne har heller 
ikke OL 2020 i sin plan. Våre 49er seilere 
har et lengre perspektiv og sikter mot OL i 
2024, og videre mot OL i 2028.

OL FOR DØREN 
KNS Sport har tett dialog med Norges 
Seilforbund (NSF) og sportssjef Rigo 
de Nijs for å tilrettelegge for klubbens 
landslagsseilere, samt for seilere som er 
kandidater til å bli landslagsseilere. 
 
OL 2020 står for døren og vi gjør 
det vi kan for å tilrettelegge for 
medaljemulighetene der. 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 NSF og Olympiatoppen. 

KNS Sport bidrar med økonomisk støtte 
til klubbens utøvere. Dette består av 
en grunnstøtte, samt en del basert på 
årets resultater. I tillegg bistår komiteen 
utøverne med råd og veiledning i 
forbindelse med deres OL-satsing. 
 
Selv om vi nå har fokus rettet mot det 
nært forestående OL i Tokyo, må vi ikke 
glemme at det både kommer et nytt OL 
i 2024, og videre deretter. Det er derfor 
viktig at vi har med oss våre yngre 
seilere selv i en OL-sesong. Seiling er en 
erfaringsbasert idrett og det tar mange 
år å etablere seg i toppen internasjonalt. 
Vi har fl ere unge, nye seilere i KNS Sport 
som vi har stor tro på for fremtiden. 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 2019 bestått av 
Aleksander Wang-Hansen (leder), Eivind 
Melleby, Ida Kathrine Berthet, samt Geir 
Dahl Andersen fra Sekretariatet. Inn i 
2020 får vi også med oss Kristian Fæste.

Line Flem Høst - portrett foto: 
Morten Jensen

Martine Steller Mortensen

Hermann Tomasgaard Sebastian Wang Hansen
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Kurs, trening, samlinger 
og arrangement for barn, 
ungdom og voksne KNS Seilskole har et stort trening, 

kurs – og arrangementstilbud for barn, 
ungdom og voksne, teori og praksis. 

Av Lene Johansen

Seilskolen går inn i sitt tyvende år i 2020. 
I 19 år har mål og fokus vært å oppdatere 
og utvikle kurstilbud for å ivareta bredde, 
ha stor variasjon og sikre god kvalitet med 
mange deltakere. Trenings – og kurstilbud 
evalueres etter hvert år, og tilpasses delta-
kernes ønsker og behov. 

I løpet av 2019 har KNS seilskole hatt 
1144 barn og voksne på kurs. Det er en 
økning på 161 deltagere fra 2018.

År Ant.
2015 793

2016 770

2017 809

2018 983

2019 1144

KNS SEILSKOLE

I tillegg til de faste planlagte aktivitetene 
har Seilskolen hatt besøk av bedrifter og 
skoleklasser på ulike seilarrangement. 
I 2019 var det fl ere nyheter på kurs-siden. 
Det var et ønske om å utnytte året bedre 
og spre aktiviteten mer utover året.
Et nytt kurstilbud vinteren 2019 var:
2 Bluss – et matkurs over tre kvelder.
Kurset var rettet mot turseileren som 
kokkelerer på bluss i byssa.
Irene Eckhardt fulgte kurset og har laget 
fi ne reportasjer i SEILAS og på web. Her 
er Irenes oppsummering av kurset:
Et av KNS' mange kurstilbud i fj or var 
matlagingskurset «På 2 bluss». Regissør 
var Lene Johansen og produktet av Claus 
og Lise Landmark, den seilglade kokken 
Lars, var engasjert kursleder.
Over 3 kurskvelder loset han 18 deltakere 
gjennom servering av passende retter 
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Vinterseiling i Sotogrande med J 80 – 
et supertilbud til KNS medlemmer
Terje Wang og Petter Fjellstad har i 
fl ere år deltatt i den Spanske vinterse-
rien med J 80 i Sotogrande, syd i Spania 
ved Gibraltar. KNS medlemmet Vidar 
Hansson er en kjent seiler og lege. 
Hansson har en regattaklar J 80 liggende 
i Sotogrande. Både Vidar, Terje og Petter 
var interessert i å få et stort og godt norsk 
miljø i Sotogrande. KNS og Vidar inngikk 
et samarbeid i 2019.  Den spanske vinter-
serien består av en regattahelg, lørdag og 
søndag, hver måned.
 
Sammen med Terje Wang, Vidar Hansson 
og Lene Johansen ble det laget et tilbud 
til KNS medlemmer der Vidar lot KNS 
seilere disponere båten slik at det ble enda 
en norsk båt på startlinjen

Team Pakalolo, som til vanlig seiler 
Farr 30 Pakalolo i Oslo, var et av lagene 
som benyttet seg av tilbudet og reiste til 
Sotogrande. Her er et referat fra turen 
deres i desember 2019.

I desember reiste fem personer fra 
Pakalolo teamet ned til Sotogrande for 
å delta på den spanske vinterserien 
som arrangeres én helg i måneden fra 
september - april. Vidar Hansson dispo-
nerer sin J80 «High Seas» til regatta-
deltagende KNS medlemmer. 

Vi reiste ned til Malaga med fl y torsdag 
kveld og benyttet leiebil for å kjøre en 
times tid sørover til Sotogrande. Vi hadde 
leid en fantastisk AirBnB leilighet til en 
hyggelig pris, med gåavstand til brygga. 
På fredag hadde vi en treningsøkt hvor 
vi ble kjent med både båt og det spanske 
vintervær. Det blåste fralandsvind på 
11-12 m/s og med kast på 12-14 m/s. Det 

var krevende forhold å seile under, men 
treningen kom godt med under lørdagens 
seilas. 

Under treningen fi kk vi møtt de andre 
norske deltakerne og på kvelden inviterte 
vi de til grilling på verandaen hos oss, før 
turen gikk videre til den lokale puben. Vi 
ble en hyggelig gjeng med nordmenn som 
møttes til hvert måltid. 

Regattaen startet lørdag morgen og av de 
totalt 11 båtene stod det hele tre norske 
båter på startlinjen. Nivået varierte fra 
profesjonelle eliteseilere, som verdens-
mesteren i J70 2019, til regatta seilere som 
deltok for å lære mer. 

Også lørdagen skulle by på krevende 
værforhold med fralandsvind på 8-9 m/s 
og med kast på 11-12 m/s. Vi opplevde det 
som utfordrende å seile i så skiftende vind 
i både styrke og retning, noe som var en av 
grunnene til at vi broachet. Vi slet med å 
få kontroll over genakkeren etter en jibb 
da det kom en rosse som tok oss med helt 
ned. Vi fi kk hentet oss opp igjen ganske 
raskt, men marginene er små og vi havnet 
for langt bak alle andre. 

Det var likevel et svært fornøyd team som 
ankom målstreken, vi var gjennomvåte og 
slitne, men vi smilte fra øre til øre. Etter 
seilingen ble vi vartet opp med tapas og 
fri bar på Yacht klubben. Vi sov ganske så 
godt den natten. 

På søndagen kunne teamet stille opp i 
shorts og t-skjorte da værgudene ga oss 
en skyfri himmel og 18 varmegrader, 
med fralandsvind på 3-4 m/s og kast på 
5-6 m/s. Det var en helt annen seiler-
opplevelse, med seilforhold vi følte oss 
mer hjemme i, noe som førte til at vi 
kunne leke oss litt mer enn de to tidligere 
dagene. Vi jublet høyt da vi i regatta to av 
tre var først til kryssmerket. Dette grunnet 
god observasjon av vår skipper Marius 
som så at det var lefavorisert start. Det 
var ingen andre båter ved le merket så 
vi prøvde oss på baborstart. Vi gikk ikke 
foran feltet, men slo i le etter en stund og 
babord banehalvdel var bra favorisert og 
det ga oss god fart mot kryssmerket. Vi 
holdt også greit følge ned på lensen men 
innså plutselig at vi ikke var like gode som 
teamene rundt oss med å få ned genak-
keren kjapp nok, så etter mye knoting i 

"I en lun havn", «På skjæra» og «Under 
seilas». Lars har vokst opp med bevisst-
heten om skikkelig mat, og han delte gode 
oppskrifter med tilhørende tips med oss 
deltakere. 

Kurskveldene ble holdt i KNS' fl otte, 
nyoppussede lokaler i Huk Aveny 1. 
Grundig er sponsor, og har innredet 
lokalet med siste modeller i hvitevarer. I 
kurslokalet bugnet det av fristende råvarer 
som vi skulle benytte i herlige retter. 
Hver av kurskveldene ble avsluttet ved 
det hyggelig dekkede langbordet, hvor vi 
hygget oss med maten vi hadde laget på 2 
bluss.

KNS Kite Kurs:
I håp om å få en aktiv kitegruppe kjøpte 
KNS inn kiter og satt opp kurs i januar og 
februar 2019.

Kurset ble arrangert i samarbeid med 
Seilbåtservice ved Erik Welin-Larsen.
Kurset ble arrangert på Norefj ell slik at 
man kunne velge om man ville overnatte 
eller kjøre tur / retur.

Kjente KNS seilere deltok på kurs, Erik 
Christophersen, Christoff er Nilsen, brett-
seiler, Jakob Ruud, brettseiler og Sigurd 
Tveit, laserseiler. Sammen overnattet 
instruktører og kitere på Norefj ell på 
«Stabburet». Dette var et lite tun med fl ere 
stabbur rundt på tunet. Hvert stabbur 
hadde 6 soveplasser, bad, kjøkken, og 
stue. Overnatting kostet kr 130,- pr pers pr 
natt – så dette var en rimelig og veldig god 
løsning som inkluderte felles måltider og 
sosialt samvær.

Forholdene på fj ellet var veldig varier-
ende, men alle fi kk kitene opp i været og 
fi kk prøvd ski, brett og kite. Det var mye 
moro, latter, utfordringer og frustrasjon 
over at kiten «ikke alltid adlød ordre», 
heldigvis var det ingen skader og alle 
seilerne var klare for mere moro med kite.

Kite 7 kvm 7 990,-

Kite 9 kvm 8 950,-

Kite 11 kvm 10 499,-

Bar 4 690,-

Trapes 2 500,-

Brett (for kiting på vann) 6 000,-

På kurset ble det benyttet Hyde Kite. Er 
du interessert i kite kurs eller å kjøpe kite; 
ta kontakt med lene@kns.no.
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nedtaket, samt en mindre god neste runde, 
gjorde at resultatet likevel ble så som så. 
Vi konkluderte med at vi «dessverre» må 
trene mer og komme tilbake for å prøve 
igjen. Vi har altså booket båten for april 
2020.

Oppsummert hadde vi en fantastisk tur, 
både med tanke på seiling og det sosiale. 
Vi oppmuntrer andre KNS medlemmer til 
å delta slik at vi i neste sesong er en enda 
større gjeng med nordmenn på startlinjen. 
Håper vi sees. 

Med hilsen fra KNS medlem Tine 
Maurstad Larsson og Team Pakalolo
Samarbeidet som fortsetter i 2020 gir en 
unik mulighet for KNS medlemmer til å 
utvide seilsesongen og oppleve nydelig 
Sotogrande, et stort regattafelt, meget 
høyt nivå, sol og sommer og seiling i 
shorts.

VINTERSERIEN 2019
Vinterserien 2019 bestod av 5 tema / 
kurskvelder. Det var et samarbeid med 
Gran Seil, Seilbåtservice, CT Marine, 
Maritim, Oslo Seilforening og KNS.

Prisen for å delta per kveld var kr 200,- for 
skipper og halv pris for mannskap kr 100,- 
Man kunne også velge å melde seg på hele 
serien og da fi kk man en velkomstpakke, + 
goodie bag fra leverandører i tillegg til at 
man kun betalte kr 800,- for skippern og 
kr 400,- for mannskap / ektefelle.
Serien var satt sammen ut i fra medlem-
menes ønsker og tilbakemelding på emner.
23 personer var påmeldt til hele serien.

TEMAENE I 2019 VAR:
• Sikkerhet og instrumentering om bord – 

oppmøte hos CT Marine.
• Knutekurs, moderne Spleising, soft-

sjakler, fortøyning m.m.
• Det blir 3 ulike stasjoner, knuteavde-

ling for barn / ungdom, knuteavdeling 
med spleising, softsjakler m.m for de 
voksne, fortøyning, bruk av spring m.m 
videofi lm.

• Oppmøte KNS seilsportsenter. 
Ulabrand, Bygdøy Sjøbad.

• Riggtrim med riggsjekk bestilling med 
Seilbåtservice.

• Tilbud på bestilling av riggsjekk. 
Oppmøte KNS Huk aveny 1.

• Plastreparasjon, gelcoat, støpe, lime. 
Oppmøte hos Maritim.

• Gode tilbud i butikken.
• Vinterklargjøring / Vintertrekk.  

Granseil i samarbeid med Maritim.
• Rabatter på bestillinger og gode tilbud 

på varer.

Vinterserien var en suksess og har 
allerede startet opp i 2020 med 1. 
tema kveld 22 januar 2020. Soloseilas 
i hardt vær – Silver Rudder 2018 med 
Pål Stiansen. I tillegg til vinterserien 
ble det satt opp  fl ere populære kurs og 
temakvelder.

Regelkurs med Thomas Kresse,
Regatta Kurs med Bjørn Mørland 
Pedersen og Nor Rating – Hva er det? 
Med Per Bøymo som foredragsholder.

PAKALOLO TEAMET på «High Seas». 

DATOENE FOR DEN SPANSKE 
VINTERSERIEN:

JANUAR 2020: 11. -12.
FEBRUAR 2020: 22. - 23.
MARS 2020: 28. - 29.
APRIL 2020: 18. - 19.
MAI 2020: 9. - 10. 

Har du spørsmål ta kontakt med Lene 
Johansen lene@kns.no

Regelkurs med Thomas Kresse er alltid 
veldig lærerikt og populært og i 2019 kom 
51 kjøl og turbåtseilere på regelkurs 3. 
april. For 2020 er det satt opp nytt regel-
kurs med Thomas den 15. april.
Skal du delta på regatta i løpet av sesongen 
er det lurt å melde seg på. Regelkurset 
passer for alle uavhengig av om du er ny 
eller har lang erfaring fra regatta seiling.
Bjørn Mørland Pedersen er en kjent, 

profi lert og populær seiler. Det var stor 
stas da Bjørn takket ja til å holde et 
regattakurs. Kurset ble tilpasset en stor 
målgruppe slik at nye og erfarne regatta-
seilere fi kk Innføring og tips fra Bjørn som 
har lang erfaring med ulike båter, regat-
taer og mesterskap.

NOR RATING – HVA ER DET?
Tidligere KNS ansatte Per Bøymo, nå 
ansatt i NSF, kom og ga seilerne en innfø-
ring i Nor rating systemet. På sin rolige 
og sikre måte veiledet Per oss gjennom 
en meget lærerik kveld. Med sin ekstremt 
gode innsikt og oversikt svarte Per på alle 
spørsmål fra salen. 

Deltakeroversikt Praktiske seilkurs på vannet 2017 2018 2019
Familiekurs, et barn + en voksen i A-jolle: 32 seilere, barn med foreldre 21 32 10
Optimist nybegynner dagtid 91 84 128
Optimist nybegynner kveldstid 38 31 13
Optimist videregående dagtid 43 22 32
Optimist videregående kveldstid 11 18 22
Brett nybegynner dagtid 24 12 18
Brett nybegynner kveldstid: 19 surfere 13 19 13
Brett videregående kveldstid 15 16 20
Brett Master, brettrening for voksne 30 14 7
Brett helgekurs barn, ungdom, voksne 27 39 3
RS Feva nybegynner dagtid 8 5 6
RS Feva nybegynner kveldstid: 9 seilere 6 9 9
RS Feva regattaseilere kveldstid: 5 seilere 7 5 10
Sommermoro, 4 uker: 455 seilere 457 455 469
Pinsemoro 6 10 13
Høstmoro 13 15 11
6 ukers voksen opplæring i 3 ulike båttyper 18 20 23
6 ukers jollekurs RS Quest 24 11
6 ukers kurs VK. nivå i kjølbåt J 80 17 15 20
Turseilerkurs 18 12 24
Bedriftsseiling 80

Deltakeroversikt Teoretiske kurs 
Båtførerprøven 22 34
ICC 6 5
VHF Short range sertificate 23 3
D5L, Fritidsbåtskipperkurs 14 3
D5LA Fritidsbåtskipperkuras World Wide 8 1
Vinterserien, en serie med 7 temakvelder 23
Regelkurs 51
Regattakurs 46
Nor rating - Hva er det? 9

Andre kurs
Kitekurs 9
2 Bluss - et matkurs over 3 kvelder 18
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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. 
I A-jollen er det plass til et barn og en 
voksen, slik at barnet kan styre mens den 
voksne har kontroll på skjøtet. 
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.

Trening på dagtid fra kl 15.00-17.30 (et 
seiltilbud i aktivitetsskoletiden):
For barn 7-12 år, nybegynner og videregå-
ende nivå, har KNS tilbud om seilkurs i 
aktivitetsskoletiden fra kl. 15.00-17.00 eller 
15.30-17.30

Kursene blir arrangert som nybegynner og 
videregående optimist trening med krav 
til bronse – og sølvror, nybegynner brett 
trening og to mannsjolle 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.
Bilde seiltrening dagtid
Trenerne har ansvaret for både trening 
dagtid og kveldstid og følger opplærings-
planen defi nert med ferdighetskrav og mål 
i KNS Way.

Det er ingen krav til eget utstyr. KNS har 
utleiebåter og brett. Alt utstyr er 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, 
senteret, utstyr og trenere før vi dro til 
Nortvedt svømmehall og gjennomførte 
bassengtrening med båter og seilere. 
I bassenget lærte alle de nye seilerne 
hvordan man kullseiler, retter opp båten 
og at man faktisk kan oppholde seg under 
båten.

Gjennom vår og høst sesongen har trener-
staben vært stabil. Seilerne har hatt faste 
trenere å forholde seg til. Dette sikret god 
struktur, planlegging, kvalitet og målopp-
nåelse slik at alle seilerne klarte ferdig-
hetskravene og feiret dette med avslutning 
på KNS Seilsportsenter i november.

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 2019 var det trening dagtid mandag 
– torsdag.
Seilerne som trente dagtid benyttet 
seg av KNS henteordning med taxi fra 
Osloskolene slik at de ble hentet med taxi 
på skolen og kjørt til seilsportsenteret. 
Etter treningen ble seilerne hentet av 
foreldrene.

Begynnelsen av sesongen ble brukt til å 
bli kjent med båtene og utstyret/seilene. 
Flesteparten kom over fra optimist, men 
endel startet seilesesongen uten forkunn-
skaper. Vi startet seilsesongen med 
perfekte vindforhold for nybegynnerne i 
RS Feva.  I løpet av 6 uker foikk seilerne 
gode erfaringer og mer allsidige. Seilerne 
hadde god progresjon gjennom sesongen 
og de siste treningene ble brukt til spesi-
alisering av båthåndtering og fi ntrim. Vi 
organiserte fl ere regattaer og tekniske 
konkurranser hvor seilerne fi kk mulig-
heten i å konkurrere mot hverandre. Alt 
i alt hadde vi det gøy og seilerne er klar 
for å jobbe mot mer konkurransedreven 
seiling i neste sesong.

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 2019 var det trening dagtid mandag – 
torsdag 15.00-17.00 eller 15.30-17.30
Fantastiske KNS brettseilere jobbet som 
trenere. De sørget for inkludering og gav 
alle de nye surferne inspirasjon til å fort-
sette brett karrieren i KNS.
For brett voksentrening, brett Master er 
trener Lars Due-Tønnessen
en stor ressurs og utrolig populær. 
Han har i hovedsak hatt ansvaret for 
voksne brettseilere, men er en ekstra 
ressurs for brett trenerteamet og for 
administrasjonen.
Sesongen ble avsluttet med premieutde-
ling der alle fi kk velfortjent bronse, sølv og 
gullfi nne.
 
Rekruttering til treningsgrupper og 
utviklingsløpet til seilerne.
Seilere som trener dagtid har et tilbud om 
å trene på nybegynner og videregående 
grupper i optimist, brett og Feva. Det har 
vært diskutert om man kan få til et 3 nivå 
tenkt regatta rekrutt. Dette er en meget 
interessant tanke spesielt når man ser på 
rekrutering, hvor seilerne «kommer fra», 
utviklingsløpet til den enkelte seiler fra 
start til år 3 som Optimist seiler i KNS.

FEVA på sommermoro
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Sommermoro
KNS arrangerer sommermoro 4 uker i 
løpet av sommeren, uke 26, 27, 32 og 33. 
Dette er et attraktivt tilbud og ukene 
fylles opp allerede tidlig på våren. I 
Sommermoro ukene var det stor aktivitet, 
fart og moro på seilsportsenteret med 469 
barn og 20 instruktører i full aktivitet. 
KNS er utrolig heldige som har så mange 
dyktige instruktører som stiller opp på 
sommermoro år etter år. Det er en fi n 
blanding av «gamle» og «nye» instruk-
tører 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 sommer-
moro, og det er mange barn som driver 
med vannaktivitet samtidig. Det vil si at 
vi har 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.
Bilde sommermoro RS Quest

Sikkerhet – Førstehjelp 
og livredning i vann
For å kunne ha vannaktivitet med barn og 
ungdom må KNS sørge for å ha sertifi serte 
trenere og instruktører som har godkjent 
kompetansebevis i førstehjelp og livred-
ning i vann. Flere av trenere gjennomførte 
førstehjelpskurs med livredning i vann og 
fi kk godkjent kompetansebevis på lik linje 
som ansatte i det off entlige, barnehage 
eller skole.

Det er en trygghet i å vite at foreningen 
har ansatte med nødvendig kompetanse.

Kurs for ungdom og voksne
I 2019 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.

Nybegynnerkurs for voksen i 3 
båttyper  for å sikre en bred og god 
introduksjon til seiling.
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. 

Jollekurs for voksen – RS Quest
RS Quest er en god opplæringsbåt med 3 
seil, gode seilegenskaper og nok plass om 
bord for voksen nybegynnere. 
Gjennom kurset var det fokus på de ulike 
arbeidsoppgavene om bord, styre rett 
kurs, seiltrim og god balanse i båten. KNS 

Optimist Seiler Tilhørte Regatta Rekrutt Optimist i 2019
2019 2018

1 Regatta Rekrutt Kveldstrening Nybeg kveldstrening
2 Regatta Rekrutt Kveldstrening Vidergående dagtrening
3 Regatta Rekrutt Kveldstrening Vidergående dagtrening
4 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
5 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
6 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
7 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
8 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
9 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening

10 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
11 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
12 Regatta Rekrutt Kveldstrening Regatta Rekrutt Kveldstrening
13 Regatta Rekrutt Kveldstrening Regatta Rekrutt Kveldstrening
14 Regatta Rekrutt Kveldstrening Regatta Rekrutt Kveldstrening

2017 2016 2015
 startet i 2018
Nybgeynner dagtrening
Nybgeynner dagtrening
Nybgeynner dagtrening
Nybgeynner dagtrening Nybeg kveldstrening
Nybgeynner dagtrening
Nybgeynner dagtrening
Nybeg kveldstrening
Nybeg kveldstrening Nybeg kveldstrening
Nybeg kveldstrening
Pause Videregående kveldstrening Nybeg kveldstrening
Vidergående dagtrening Nybgeynner dagtrening
Vidergående dagtrening Nybgeynner dagtrening
Videregående kveldstrening Nybgeynner dagtrening

OPTIMST-JENTE på sommermoro.

Optimist Seiler Tilhørte Regatta Rekrutt Optimist i 2019
2019 2018

1 Regatta Rekrutt Kveldstrening Nybeg kveldstrening
2 Regatta Rekrutt Kveldstrening Vidergående dagtrening
3 Regatta Rekrutt Kveldstrening Vidergående dagtrening
4 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
5 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
6 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
7 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
8 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
9 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening

10 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
11 Regatta Rekrutt Kveldstrening Videregående kveldstrening
12 Regatta Rekrutt Kveldstrening Regatta Rekrutt Kveldstrening
13 Regatta Rekrutt Kveldstrening Regatta Rekrutt Kveldstrening
14 Regatta Rekrutt Kveldstrening Regatta Rekrutt Kveldstrening

2017 2016 2015
 startet i 2018
Nybgeynner dagtrening
Nybgeynner dagtrening
Nybgeynner dagtrening
Nybgeynner dagtrening Nybeg kveldstrening
Nybgeynner dagtrening
Nybgeynner dagtrening
Nybeg kveldstrening
Nybeg kveldstrening Nybeg kveldstrening
Nybeg kveldstrening
Pause Videregående kveldstrening Nybeg kveldstrening
Vidergående dagtrening Nybgeynner dagtrening
Vidergående dagtrening Nybgeynner dagtrening
Videregående kveldstrening Nybgeynner dagtrening

2017 2016 2015
 startet i 2018
Nybgeynner dagtrening
Nybgeynner dagtrening
Nybgeynner dagtrening
Nybgeynner dagtrening Nybeg kveldstrening
Nybgeynner dagtrening
Nybgeynner dagtrening
Nybeg kveldstrening
Nybeg kveldstrening Nybeg kveldstrening
Nybeg kveldstrening
Pause Videregående kveldstrening Nybeg kveldstrening
Vidergående dagtrening Nybgeynner dagtrening
Vidergående dagtrening Nybgeynner dagtrening
Videregående kveldstrening Nybgeynner dagtrening

Treningsgruppen Optimist Regatta rekrutt besto i 2019 av 14 seilere. 
Her er en oversikt som viser utviklingsløpet til den enkelte seiler 

NYBEGYNNERKURS for voksen med 
bred opplæring
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Båtførerkurs Deltakerantall
2013 97

2014 56

2015 16

2016 18

2017 22

2018 60

2019 56

har fått gode tilbakemeldinger fra delta-
kerne både på båttyper, kursinnhold og 
formidlingsevnen til instruktørene.
KNS oppsummering for voksenkursene i 
2019 er gode instruktører og fornøyde
deltakere og kurs som innfridde mer enn 
forventningene.

RS Quest i båtpoolordning
I 2020 vil det jobbes for at RS Quest går 
inn i en båtpoolordning slik at kursdelta-
kere kan få et større tilbud med tilgang til 
båter utenom kurs.

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 
ombord i båten og fi ntrim av seilene. Store 
deler av pensum til båtførerprøven blir 
gjennomført i praksis om bord. I 2019 ble 
turseilerkursene gjennomført i samarbeid 
med Sven Ellefsen og 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 regattakomiteen.
Jon Amtrup er en erfaren tur- og regat-
taseiler. Han har seilt ARC to ganger, 
Shetland Race syv ganger, 1000 Mile 

Doublehanded, store deler av norske-
kysten 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 serti-
fi 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 2020.

Arrangementer – store og 
små for barn og voksne:
I 2019 har det vært barnebursdager, 
skolebesøk og ulike bedrifter som har hatt 
forskjellige typer seilarrangement på KNS 
Seilsportsenter med brett og joller og med 
J 80 og J 70 fra KNS Huk Aveny 1.
Bilde: bedriftsarrangement
Bildetekst: bedriftsarrangement med 
lavterskel tilbud – «alle skal med»

Deltakerne lærte fort og hadde det veldig 
gøy på land og på vann. 
Bilde guttearr med regatta

BÅTFØRERPRØVEN
KNS arrangerer kontinuerlig båtførerkurs 
gjennom året, med Karl Kjørstad eller 
Lene Johansen som foreleser. Kursene 
arrangeres som intensiv kurs lagt til helg 
eller kveldskurs over 4 kvelder. Kursene 
inkluderer en times eksamen. Deltakerne 
har gitt meget gode tilbakemeldinger på 
kurset og på foreleserne. 

ICC SERTIFISERING:
ICC sertifi katet er et internasjonalt 
sertifi kat for førere av fritidsbåter under 
15 meter. Kurs og sertifi sering arrangeres 
av KNS i samarbeid med Jon Amtrup og 
Sven Ellefsen som begge er godkjente 
sensorer fra Sjøfartsdirektoratet.

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 

BEDRIFTSARRANGEMENT  med premiepall  og stor pokal. 
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sertifi kat for førere av fritidsbåter under 
15 meter. Kurs og sertifi sering arrangeres 
av KNS i samarbeid med Jon Amtrup og 
Sven Ellefsen som begge er godkjente 
sensorer fra Sjøfartsdirektoratet.

Short Range Certifi cate (VHF) kurs
SRC/VHF er et tidsriktig internasjo-
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BEDRIFTSARRANGEMENT  med premiepall  og stor pokal. 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 
kunnskaper 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 samar-
beid med Oslo Kystskipperskole ved 
Roar Breivik som 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.

Para seiling i KNS – et seiltilbud for alle 
med funksjonsnedsettelse:
Arbeidet med å få til fast trening for 
Paraseilerne startet i 2018.
Norges Idrettsforbund (NIF), Norges 
Seilforbund (NSF) og KNS gikk sammen 
i et samarbeid for å få et seiltilbud for alle 
med funksjonsnedsettelse, i KNS’ regi. 
Ridderdagene på Storedal i Sarpsborg ble 
arrangert den første helgen i september 
2018.Seiling var på programmet med 
Steff  Herbern og Pål Erik Bryhn fra KNS 
Paraseilerkomite. Steff  og Pål Erik stilte 

opp med båter og som instruktører.
I løpet av helgen hadde de over 40 seilere 
med seg ut i båt som ble 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 RS. 14 deltakere, i 
ulik alder, fra barn til voksne, med funk-
sjonsnedsettelse møtte opp. 

Alle like ivrige etter å komme seg «ut av 
rullestolen» og opp i båtene. 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.  For å gi en trygghet til 
både seilere og trenere var våre OL seilere 
Alexander Wang- Hansen, Per Eugen 
Kristensen og Marie Solberg til stede med 
sine erfaringer.  Det var godt ha seilere 
med god erfaring med funksjonshem-
ninger som hjelpere når seilerne skulle 
rigge og gå om bord. 

De yngste paraseilerne hadde med seg 
foreldre og benyttet muligheten til å seile 
A jolle med en forelder om bord.
Bilde. Paraseiling rigge båt
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 vindfor-
hold, 3-4 sekundmeter, så alle båtene fi kk 
godt fart ut av sundet. Alle mestret vær 
og vind selv om vinden økte opp til 5 - 6 
sekundmeter utpå. 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 planene for 2019 ble lagt.

I planleggingen for 2019 ønsket Per 
Christian Bordal i NSF og Lene Johansen 
i KNS  å få inn en prosjektansvarlig og fi kk 
med Vindskift på laget. Hedda Sørensen 
jobbet i Vindskift (https://www.vindskift.
no/) Hedda er 35 år og utdannet ergo-
terapeut. Hun brenner for mestring, og 
sammensetningen ergoterapi + friluftsliv. 
Hedda ville gjerne være prosjektleder og 
i 2019 ble Vindskift Funkis etablert med 
støtte fra Vindskift, NSF og KNS.
Seiltreningen ble lagt til KNS seilsport-
senter Ulabrand. 

I løpet av høsten 2019 har 6 seilere med 
ulik funksjonshemming, deriblant en 
blind med førerhund deltatt på ukentlige 
treninger.

Trenerne knyttet til prosjektet var helt 
fantastiske og fl ere av dem stilte opp som 
frivillige trenere – uten lønn.
Det har vært utrolig fl ott å se mestring, 
glede og inspirasjon på brygga – det gir 
mening, både for trener og utøver. Av 
utstyr benyttet seilere 2 stk RS venture 
Connect (https://www.rssailing.com/
project/rs-venture-connect-scs/) og RS 
Quest båtene.  Begge båttypene fungerte 
utmerket for seilerne.

På NIF møte i slutten av november 2019 
ble det holdt et innlegg der Vindskift 
Funkis, NSF og KNS fi kk skryt for rekrute-
ringen og gjennomføringen. Vi gleder oss 
til fortsettelsen og for 2020 er det allerede 
lagt planer om fast trening onsdager kl. 
18.00-20.00

KNS paraseilerkomite Ste�  Herbern 
og Lene Johansen
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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.

Av Vibeke Linderoth Grenness

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 hovedsats-
ningsområder er turseilermøter vinter, 
vår og høst, turseilertreff  i seilsesongen, 
opplæring og veiledning og kurs for 
hav- og langturseilere og internasjonal 
virksomhet. 

AKTIVITETER I 2019
Turseilermøter – mandagsmøter som 
gjennomføres hver første mandag i 

månedene januar, februar, mars, april, 
mai, september, oktober, november og 
avslutter med julebord i desember.
• Pinsetreff 
• Vikingtreff  i Stockholm og 

sommercruise
• Høsttreff 
• Etablering av- og utvikle samarbeid 

knyttet til off entlige og private organisa-
sjoner av interesse for våre aktiviteter

• Samarbeid med World Cruising Club 
om videreføring av årlig langturcamp

• Omorganisering av TS Cuppen og 

TUR- OG HAVKOMITEEN

Populære og varierte 
aktiviteter gjennom 
hele året

MANDAGSMØTE på Frammuseet
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samarbeid med Ullern 
• I forbindelse med alle arrangementene 

våre samles og aktiveres en stor samling 
seilere

• Langturforedag med legenden Jimmy 
Cornell som fortalte og delte sine tips 
om langturseiling til en fullsatt sal.

MANDAGSKVELDENE
Temaene på mandagsmøtene har vært 
mange og varierte og dekket et vidt 
spekter av områder. Oppmøtene er meget 
bra med mange besøkende på hvert møte. 
Vi har vært innom langturseiling, nærsei-
ling, seiling i jolle og storbåt, historiske 
innslag, tekniske temaer og i november; 
leide vi hele Frammuseet og fi kk servert 
et fantastisk spennende foredrag av Linn 
Charlotte og Paul fra deres ekspedisjon 
gjennom Nordvest passasjen. 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: 20 år siden Sleipnerforliset. 
Edvard Hambro fortalte fra det fatale 
forliset ved Store Bloksen i 1999.
Februar: Steff  Herbern åpnet mandags-
møte og fortalt fra sin nye bok om venn-
skapet med Kong Olav, "Mitt ramsalte liv 
med sjefen" Rett etter en kort vaff elpause 
tok Annikla Koch og Bjørn Christensson 
ordet og snakket om "Moon" fra is til is på 
2 år. 

Mars: Vikingtreff et 2019 - Erik Kamfj ord 
var med sist Vikingtreff et ble arran-
gert i Stockholm og kom og viste bilder 
og fortalte om seiling i den svenske 
skjærgården.

April: Norge på langs med Magne Klann. 
Imponerende historie om hvordan Klann 
seilte norskekysten i en liten jolle. Teknisk 
tema; Elektrisk framdrift ved Håkon 
Ingvaldsen .

Mai: Drømmeseilas mot alle odds med 
familien Gamenius. Fantastiske seiling 

med tre barn og sykdom og hvordan de 
la alt til rette for å oppfylle drømmen om 
et år ut. Teknisk foredrag av Christian 
Langlo om sjekk av skrog ved kjøp av 
bruktbåt.

September: Svein Mathisen fortalte og 
viste bilder fra deres 4- årige seileventyr 
jorden rundt. I tillegg ble det informert 
om nytt havneanlegg i KNS
Oktober: Vinterkonservering med 
Christian Langlo og bilder og fortellinger 
fra årets sommer cruise og Vikingetreff  i 
Stockholm.

November: Seilekspedisjon på 
Frammuseet med Linn Charlotte og Paul. 
Foredrag om deres reise i Gjøas fotspor 
gjennom Nordvest passasjen og museet til 
fri disposisjon.

Desember: Julebord på Dronningen med 
god mat og god stemning.

Mandagsmøte på Frammuseet
Seilekspedisjon på Frammuseet med Linn 
Charlotte og Paul, som ble fullsatt.

STEFF HERBERN HOLDT FOREDRAG med bakgrunn i  boka "Mitt ramsalte l iv med Sjefen" for vel hundre fremmøtte på 
mandagsmøtet i  januar - og signerte bøker etterpå.
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TURSEILER CUPEN 2019 
TS-cupen 2019 ble endret til et løst 
samarbeid med Ullern seilforening. Deres 
tirsdags-cup startet 07.05.19 og varte til 
midten av september. Seilere fra KNS var 
velkomne til å delta sammen med seilere 
fra Ullern og Frognerkilens seilforening. 
Samarbeidet bestod i at tur- og havkomi-
teen fra KNS hjalp til med å legge ut en 
rundingsbøye nær Equinor-stranda på 
Fornebu. Det var ikke mange KNS-seilere 
som benyttet seg av dette regatta-tilbudet 
til Ullern seilforening. Tur og havkomi-
teen foreslår at KNS arrangerer egen 
turseiler-cup - TS-cupen på onsdager 
neste sesong, og prøver å rekruttere 
seilere fra egen brygge.

PINSESAMLING MED REGATTA 2019
For mange turseilere startet seilse-
songen nettopp med denne samlingen. 
Pinsetreff et fulgte sine tradisjoner med 

oppmøte i Sandspollen fredag kveld.
Lørdag morgen var som vanlig regat-
tastart på den tradisjonelle pinseregat-
taen kl. 11.00 utenfor Filtvet helt sør 
i Drøbaksundet. Dagen ble avsluttet 
med hyggelig festmiddag i lokalene til 
Åsgårsstrand Seilforening. 

Siste felles seilingslegg søndag gikk fra 
Åsgårdstrand til Sætre hvor alle samlet 
seg til felles middag på kvelden. Annen 
pinsedag, mandagsmorgen - hjemreise. 

VIKINGTREFFET OG 
SOMMERCRUISE 2019 
I sommer var det KSSS, det Kongelige 
Stockholmske Segelselskap som var 
arrangør av Vikingtreff et etter KDY’s 
arrangement i Ålborg/Ebeltoft i Danmark 
for 3 år siden. 

Vikingtreff ene har vært arrangert siden 

den første samlingen i 1983, og vært et 
felles prosjekt mellom seilklubbene i 
Norden med KSSS og GKSS i Sverige, 
KDY i Danmark, KNS i Norge og NJK i 
Finland.  

Siste gang KSSS i Stockholm arrangerte 
Vikingtreff et var i 2005. Flere av våre 
KNS-medlemmer deltok den gang, som 
ble behørig dokumentert i bilder og video 
av blant annet Erik Kamfj ord.
Arrangementet denne gang forgikk over 
fi re dager og det ble satset ekstra på de 
yngre i besetningen med spesielle akti-
viteter for disse for å få med fl ere unge 
seilere.

Treff et startet torsdag 18. juli i 
Saltsjöbaden med den tradisjonelle innvi-
elsesseremonien. Senere på kvelden ble 
det velkomstmiddag på Grand hotell 
i gangavstand fra gjestehavnen med 3 

VIKINGTREFFET
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retters meny med drikke.  

Andre dagen under Vikingtreff et ble det 
felles sosiale aktiviteter med museums-
besøk på Djurgården med museer for 
enhver smak og interesse. Alle museene 
lå i gangavstand fra hverandre så det 
var lett å samordne besøk og lunsj, selv 
om man hadde ulike interesser og ville 
være med på ulike aktiviteter. Prins 
Eugens Waldemarsudde og Liljevalchs 
for de kunstinteresserte, Vasamuseet og 
Vikingliv for de historisk interesserte. 
ABBA The museum for de som var med 
på 70-80-talet samt Junibacken (Astrid 
Lindgren) og Skansen og Grøna Lund for 
de som seilte med yngre mannskap.  
Lørdagen startet med skippermøte og 
det ble videre seilt i en felles eskadre mot 

Sandhamn, og regatta for de som ønsket 
det mellom Saltsjöbaden og Sandhamn. 
Eskaderen og regattabåtene ankom samlet 
i en fl aggparade til Sandhamn i KSSS 
klubbhavn. 

På kvelden inviterte KSSS til After Sail på 
Løkholmen med spesielle aktiviteter for 
de yngste seilerne. Senere på kvelden ble 
det lagt opp til enkel middag på de ulike 
spisestedene som fi nnes på disse holmene. 
Søndag ble Vikingtreff et avsluttet, men 
vi rakk en rundvandring på Sandhamn 
i sporene av Viveca Stens romanserie 
«Mordene i Sandhamn», optimistjolleseg-
ling for barn og unge og en RIB-båttur for 
de som ønsket å besøke det gamle fyret på 
Grönskär. På kvelden ble den tradisjonelle 
avslutningsmiddagen holdt på Sandhamn 

Seglarhotell, før treff et ble avsluttet og 
alle kunne starte på turen hjemover eller 
videre seiling i Stockholms skjærgård for 
de som ønsket det. 

HØSTSAMLING FOR TUR OG 
HAVSEILERNE I KNS 2019
Årets høstsamling fant sted helgen 13. - 15. 
september. Fredag ettermiddag samlet alle 
seg i Middagsbukta ved Langåra.  Lørdag 
morgen ble det gjort klart til regatta med 
start kl 1100 mellom Bjørkøygrunnen og 
startbåten.  Etter en fl ott regatta ble det 
igjen samling på brygga for bobler og 
premieutdeling, før alle litt senere gikk 
inn nøt det beste koldtbord der alle hadde 
vært med å bidra til rettene.

VIKINGTREFFET 2019 fant sted 18.-21. jul i  i  Stockholms skjærgård. Her fra Sandhamn.
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2019 har vært et meget viktig år for 
alle som har båtplass i havnen på 
Dronningen og vi er kommet svært 
mye nærmere «En havn vi kan være 
stolte av», som på mange måter vil 
være foreningens ansikt utad i en 
mannsalder.

Av Sven Ellefsen

Medlemmer: Kathrine Baardsen, Jorunn 
Doornbos, Bjørn Ekholt, Sven Ellefsen 
(leder), Håkon Ingvaldsen, Tom Ottar
Fra KNS’ administrasjon: Per Børstein, 

Einar Galtung Døsvig jr, Anders 
Kristensen

Komitéen har i 2019 hatt 3 møter, i tillegg 
gruppemøter og hyppig person- og 
nett-kontakt. Medlemmer av komitéen har 
sammen med administrasjonen vurdert 
valg av løsning for bryggestrøm.
Komitéen har som oppgave å fremme 
havnebrukernes interesser overfor KNS’ 
styre og administrasjon.

DAGLIG DRIFT
Komitéen er fornøyd med måten den 

daglige drift av havnen gjennomføres på, 
herunder at båteierne informeres hyppig 
og godt via epost fra administrasjonen. 
Komitéen er inneforstått med at vedlike-
holdet begrenses pga forestående utskift-
ning av bryggemateriellet.

NY HAVN
Det er med stor glede komitéen kan 
konstatere at KNS-styret sluttet seg 
til fremlagte planer for ny havn og at 
årsmøtet i mars godkjente fi nansier-
ingen. Dermed kunne kontrakt skrives 
med Marina Solutions AS og påfølgende 

HAVNEKOMITEEN

Mot «En havn vi 
kan være stolte av»

FRA PROSESSEN:  Her ser man A-brygga helt tom for båter.  Nå er alt dette borte.
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praktisk gjennomføring kunne begynne.
Komitéen er blitt løpende orientert 
av administrasjonen om samarbeidet 
med leverandøren, om forberedelser 
til forsterket strømforsyning til de nye 
bryggene og valg av strømstolper med 
tilhørende system for beregning av den 
enkelte havnebrukers strømforbruk.                                   
Våren 2019 ble det foretatt en undersø-
kelse om behov for eller ønske om en 
såkalt «kjellerbrygge» som del av den nye 
X-bryggen. Siden tilbakemeldingen fra 
båteierne ikke tilsa bestilling av en kjeller-
brygge, ble den ikke inkludert i kontrakten 
med Marina Solutions AS. Imidlertid er 
kjellerbyggen kommet på komitéens dags-
orden igjen i høst, og behovet blir under-
søkt på nytt.

Utskiftning av bryggene er planlagt i 2 
etapper. Den første er påbegynt høsten 
2019 ved at halvparten av A-bryggen og 
byggene E, F, G og H er fj ernet for å bli 

erstattet vinteren 19/20 slik at nye brygger 
er klare til sommerhavnen 2020 begynner. 
Etappe nummer 2 som gjelder resterende 
del av A-bryggen samt bryggene B, C, X, D, 
I og langs broen ut til Dronningen, står for 
tur i 4. kvartal 2020. Således vil havnen stå 
fullt ferdig til sesongen 2021.

MASTEKRAN
Spørsmålet om en egen mastekran for 
seilbåter under 30 fot har vært oppe i 
komitéen tidligere år, men ble utsatt ved 
anskaff else av ny «liten» kran. Etter erfa-
ringer med denne som mastekran, har 
båteiere kommet tilbake med sterkt ønske 
om en kran bedre egnet for rigging. Dette 
ønsket er nå etterkommet, og ny kran er 
bestilt vil være på plass til sesongen 2020.

MILJØET I FJORDEN
Havnekomitéen har høsten 2019 fått 
en orientering om gjennomførte og 
sannsynlige tiltak som er på dagsorden 

i skandinaviske farvann når det gjelder 
reduksjon av forurensning fra fritidsbåter. 
Ansvarlige for båthavner og marinaer så 
vel som båteiere må regne med at det i de 
nærmeste årene kommer bestemmelser 
som betyr omlegging av vask/spyling og 
bruk av bunnstoff er, foruten skjerping av 
begrensningene vedrørende tømming av 
septik i vårt nærområde Oslofj orden og i 
Skagerak. Komitéen vil holde seg orientert 
om utviklingen.

EN HAVN VI KAN VÆRE STOLTE AV
2019 har vært et meget viktig år for alle 
som har båtplass i havnen på Dronningen. 
Vi er kommet svært mye nærmere «En 
havn vi kan være stolte av», som på mange 
måter vil være foreningens ansikt utad i 
en mannsalder. Komitéen vil gjerne takke 
alle båteiere som har bidratt til at arbeidet 
er kommet greitt i gang, og vi retter også 
en takk til styret og administrasjonen for 
godt samarbeide.

FLYFOTO over havnen per januar 2020.
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BÅTPOOL OG NORSK SEILSPORTSLIGA 
Av Regattagruppen. Alle foto: Trond Teigen/SailLogic

Båtpoolen består av fi re J/70’er og to 
J/80’er som er eid og driftet av KNS.
Som KNS-medlem får man muligheten 
til å benytte disse båtene mot å betale 
en årlig treningsavgift. Hensikten er å gi 
medlemmer som ikke eier egen båt anled-
ning til å delta i regattaer og annen seilak-
tivitet samt motivere og tilrettelegge for 
de som ønsker å fortsette med kjølbåtsei-
ling etter en aktiv jolleperiode. 

Ordningen har i 2019 tilknyttet seg 35-40 

brukere og består i hovedsak av unge 
vokse og tilreisende som søker seg til et 
aktivt seilmiljø mens de er i Norge. Det er 
med andre ord en aktiv, ung og interna-
sjonal gruppe i KNS. I 2019 har den ukent-
lige aktiviteten primært samlet seg rundt 
tirsdagsregattaene og onsdagstreningene 
i KNS. Brukerne har også benyttet seg av 
båtene i Grundig Sailing Cup, Grundig Ski 
Yachting og Hankø Race week. 

I 2019 ble også KNS J/70 Regattagruppe 

etablert. Denne gruppen er forbe-
holdt unge vokse og administrerer 
KNS sin deltagelse i Seilsportsligaen. 
Medlemmene i Regattagruppen har prio-
ritert i forhold til bruk av utstyret i regatta 
og treningssammenheng. Gruppen trente 
fast på onsdager med trener fra KNS og 
representerer foreningens deltagelse i 
Seilsportligaen. 
Vi ser frem til å følge denne gruppen 
videre. 

STEVNE 1- OSLO
Det første stevnet for sesongen ble arran-
gert i Oslo, vår hjemby og treningsarena. 
Vi stilte derfor med 6 seilere, for at så 
mange som mulig i teamet skulle få være 
med. Laget bestod av: Kristin Nyland, 
Halvor Hamran, Marie Lothe, Sire 
Grønmo, Helene Mjelde Gjerde og Eline 
Norum Snerlebakken.

Stevnet ble arrangert i pinsen, og vi 
benyttet anledningen til å seile Grundig 
Cup de to dagene før seilsportligaen. 
Dette var også vår første regatta sammen 
som lag (med unntak av et par tirsdagsre-
gattaer i Oslofj orden), og vi hadde svært 
godt av et par dager på regattabanen 
sammen før ligaseilingen startet. 

Gjennom hele våren hadde vi fokus på at 
hele gruppa skulle bli kjent med båten, 
de ulike rollene og ligaseiling. Siden 
båten og ligaseiling var nytt for de fl este 
av oss, brukte vi tid på å rullere på posi-
sjoner og også bli kjent med hverandre på 
vårparten. Dette var også viktig for oss det 
første stevnet, og siden vi var seks seilere 
rullerte vi mellom regattaene.

Oslofj orden viste seg fra sin beste side, 
med både sol og vind. Det var mer vind 
den helgen enn det hadde vært noen 
av våre treninger den våren, som bød 
på noen morsomme og utfordrende 
situasjoner. Vi fi kk virkelig kjenne på 

konkurranseinstinktet ombord, og de små 
marginene i ligaseiling.

Alt i alt en vellykket helg, som først og 
fremst var veldig lærerik, motiverende og 
morsom for en gjeng som var nybegynnere 
innen ligaseiling!

STEVNE 2- HANKØ
Det andre stevnet av Norsk Seilsportliga 
foregikk i Hankø midtsommerhelgen. 
Laget besto av Eline Snerlebakken, Lene 
Hjellestad, Helene Gjerde og Sire Grønmo. 

Vi ankom fredag kveld og var så heldige å 
få bo hos familien til Marie på Vikene. Vi 
ble virkelig vartet opp.

Det blåste mye på Hankø denne helgen og 

banen ble derfor fl yttet innenskjærs med 
startplass ved øya Kællen. Og det var strå-
lende sol!

På morgenen første dag ble fl agg heist 
med beskjed om at gennaker ikke skulle 
brukes grunnet for mye vind. Det var en 
kort bane og her fi kk vi se hvor mye en 
god start hadde å si for plasseringen da det 
var vanskelig å seile seg opp. Ved stevnet 

i Oslo hadde vi fått noen straff er fra 
dommerne og med det i minne forsøkte 
vi å unngå dette så godt vi kunne. Derfor 
var vi også en av få som ikke hadde en 
kollisjon i løpet av helgen, selv om det var 
nære på et par ganger.

På dag 2 blåste det litt mindre og vi 
fi kk bruke gennaker. Ved det ene racet 
skulle vi seile inn til en annenplass med 
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STEVNE 3- ARENDAL
Til det glade sørland og det tredje stevnet 
i Seilsportligaen stilte Celine Herud, 
Kristin Nyland, Lene Hjellestad og Halvor 
Hamran. Laget dro tidlig ned fredag etter-
middag for å få en treningsøkt, for å stille 
best mulig til den tette og jevne seilingen 
man møter i Norsk Seilsportsliga. Under 
treningen fi kk vi føle på de store trykk-
forskjellene ute på baneområdet, og de 
bedagelige seilasene man hadde vært på 
i sommerferien ble lagt bort til fordel for 
tempoet man må holde i heis- og nedtak 
av gennaker og ellers ute på banen. 

Lørdag morgen var det mye vind og 
nedbør, seilasene ble utsatt og det ble 
arrangert et lite foredrag om de ulike 
manøvrene i J/70 av Thomas Nilsson 
i teltet på land, mens man ventet på at 
vinden skulle løye. Utpå dagen fi kk vi 

klarsignal til å gå på vannet, det var fi n 
vind, med noen større trykkforskjeller på 
banen og de strategiske valgene ville bli 
viktige. Starten ble avgjørende og ga oss 
utfordringer noen ganger, da stort sett alle 
valgte samme banehalvdel og vei til topp-
merket. Rundt toppmerket var det mindre 
vind og hvis du ikke hang med her, vokste 
avstanden mellom båtene. 

Da vi oppsummerte helgen i bilen på vei 
hjem satt vi alle med følelsen av at det 
hadde vært litt stang ut gjennom hele 
helgen. Flyten manglet, vi hang ikke med 
i alle startene og kryssfarten var ikke helt 
på topp. På den positive siden hadde vi 
veldig ofte god fart på lensene og plukket 
stadig en båt på vei til bunnmerket eller 
mål. Vi hadde hatt nok en lærerik helg, der 
det var veldig tett både i toppen og rundt 

nedrykksstreken, der vi dessverre befant 
oss rundt sistnevnte. Arendal Seilforening 
arrangerte også god og hyggelig middag 
for seilerne lørdag kveld. Vi hadde klare 
fokuspunkter for de neste treningene og 
så fram til siste stevnet i årets sesong og 
drar tilbake til Arendal i 2020 for revansje. 

STEVNE 4- TRONDHEIM
Det siste ligastevnet ble holdt i 
Trondheim, og laget som stilte 
fra KNS var Halvor, Marie, 
Eline og Helene. 

Trondheimsfj orden er 
kjent for svært varierende 

vindforhold, både i styrke og 
retning, og denne helgen var 
ingen unntak. Til tross for en 
del venting på land, var arran-
gørene raskt ute med endring 
av baner og eff ektiv gjennom-
føring når vinden meldte sin 

ankomst.

Resultatmessig ble det 
både bunn og topp for oss i 
Trondheim. Det var en helg 
med nye utfordringer på regat-
tabanen, latter, venting, sol 
og jubel. Vi er et lag med høyt 
konkurranseinstinkt og fokus, 
og et tap gjør vondt i sjelen. Vi 
backer hverandre når det går 
imot og jubler høyest når vi går 
først over mållinjen. 

Gjennom de ulike stevnene 
har vi lært å mestre stressende 
situasjoner i tette felt, samt å 
luke bort store feil som setter 
oss ut av spill. Vi har vist at 
laget vårt også kan nå topplas-
seringer i eliteserien, men at vi 
må trene mer for å bli værende 
der. 

Men siste ligastevne endte 
dessverre med nedrykk for 
oss. Til tross for at skuff elsen 
var stor, både for gjengen i 
Trondheim og resten av laget 
som var i Oslo, var vi alle glade 
for at helgen i Trondheim 
ble avsluttet med en soleklar 
spiker. Ikke en gang kansel-
lert fl y og en ufrivillig natt i 
Stavanger (!) kunne ta knekken 
på den gleden. Vi tømte selv-
følgelig kiosken på hotellet på 
SAS sin regning.

Vi gleder oss til en ny sesong 
med nye utfordringer! 

god margin, men fi kk en broach rett før 
mållinjen. Derfor føltes det veldig godt 
å seile inn til vår første spiker senere på 
dagen og jubelbrølet kunne høres! Det 

var en glad gjeng som kjørte ribben inn til 
Hankø Yacht klubb. 

Det var en fi n helg og vi fi kk møte kjente 

og fi kk også nye bekjentskaper! Vi gleder 
oss til å seile her igjen en annen gang! 



24  Kongelig Norsk Seilforening 2019

KOMMUNIKASJON- OG 
BRANDINGKOMITÈEN
Kommunikasjon- og brandingkomitèen har bestått av Håkon Ingvaldsen (leder), Ellen Bruusgaard, Vibeke L. Grenness, 
Anders Kristensen og Cathrine Gjerpen Størmer, frem til hun gikk ut i permisjon i april. Christian Ruscetta kom da inn i 
hennes sted.

Av Christian Ruscetta

SEILAS:
Vårt klubbmagasin ble som vanlig utgitt 
i fi re utgaver; vår, sommer, høst og 
vinter. Opplaget har i 2019 vært på 4100 
(5000 på Færderutgaven, nr.2). Bladets 
formål er å dekke alt av foreningens 
mange aktiviteter, stort og smått, slik 
at medlemmene er 100% oppdatert. 
Gjennom året som har gått har de faste, 
populære spaltene, som lederartikkelen, 
prøveseiling, Irens bysse, KNS aktuelt/
havnetips gått sin gang. I tillegg lanserte 
vi i vinterutgaven 2019 en nyvinning – Før 

og nå – der vi gjennom kombinasjonen 
gamle og nye bilder illustrerer utviklingen 
i nærområdet på Bygdøy. Seilas har 
skrevet om regattaene KNS har vært 
involvert i, fulgt våre beste utøvere 
gjennom sesongen, og dekket aktiviteter 
der våre unge og lovende utøvere har fått 
utfoldet seg. I Seilas har vi presentert 
sentrale mennesker både i organisasjonen 
og ellers i seilmiljøet, og vi har publisert 
ulike, aktuelle nyheter som har relevans 
for seilere og KNS-medlemmer. Bladet 
har hatt spennende reisebrevreportasjer, 

og har presentert de mange kursene 
vi arrangerer. Alt dette og mer til har 
naturligvis blitt krydret med masse fl otte 
bilder. Målet for klubbmagasinet er å være 
en komplett informasjonskanal der våre 
medlemmer kan få med seg alt som rører 
seg i Norges største seilforening.

SEILMAGASINET:
Som året før har også medlemmene våre 
i 2019 hatt tilgang til Seilmagasinets 
digitale utgave, og den trykte utgaven til 
en hyggelig pris. Seilmagasinet er ingen 
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konkurrent til Seilas, men et svært godt supplement, 
der de med høy kvalitet dekker det meste som skjer 
innenfor seiling generelt. Seilmagasinet er en viktig 
publikasjon for alle seilere. 

KNS.NO:
Foreningens offi  sielle nettsider har gjennom året gitt 
både medlemmer og andre interesserte en god oversikt 
over viktige funksjoner, kurs og aktiviteter, ulike møter, 
aktiviteter ved seilsportsenteret, havnerelatert infor-
masjon og nettbutikk for salg av klubbklær.
 
FACEBOOK:
Vår facebookside har blitt en viktig nyhetskanal for å 
gi medlemmer hurtig og umiddelbar informasjon om 
ulike hendelser – mellom de fi re Seilas-utgivelsene. 
Ved utgangen av 2019 hadde vi 3 670 medlemmer på 
Facebook. Vi har lagt ut mye forskjellig informasjon, 
alt fra resultatoppdateringer, videoer, og aktuelt fra 
regattaer/arrangementer, til bilder og oppdateringer 
om utbygging av havneanlegg. Den interaktive mulig-
heten Facebook gir, der folk kan kommentere og 
komme med spørsmål, har vært veldig nyttig både for 
brukerne og for oss i sekretariatet. Facebook har også 
vært et nyttig verktøy for å opprette arrangementer, 
som da både blir markedsført ut til de som er interes-
sert, og i tillegg kan administreres med påmeldinger, 
legge ut oppdatert informasjon osv.
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Den 73. Færderseilas i rekken ble som 
alltid arrangert den andre fredagen i 
juni. Seilasen ble særdeles vindfattig, 
og da kanonene på Akershus festning 
markerte starten kl. 1400 gikk det ikke 
raskt utover fj orden.

Av Christian Ruscetta, Karl Kjørstad 
og Anne Moe Nikolaysen

I tillegg til lite vind var fredagen 
også preget av skiftende værforhold 
i form av sol og regn om hverandre. 
Shorthandedbåtene var blant de første 
over startlinja, og de fi kk frisk vind fra øst 
i forbindelse med regnbyger i området. 
De kom seg nesten til Gåsungene før 
vinden forsvant, og de ble liggende og 
drive utover med strømmen. For båtene 
med senere start forsvant vinden allerede 
i Lysakerfj orden, og båtene ble dermed 
liggende stille lenge. Når nordavinden slo 
inn i fj orden i morgentimene fi kk båtene 
vind i seilene og det var kanskje det som 
reddet seilasen.

Grunnet den trege seilasen fi kk heller ikke 
KNS det veldig hektisk med å registrer 
innkomst over målstreken i Tønsberg. 
Og det er med glede vi kan skrive at 
resultatservice, som har hatt litt tekniske 
problemer de siste årene, fungerte bra. 
Det ble heller ingen kø foran broen til 

Nøtterøy og Tjøme, som bare blir åpnet 
noen minutter hver time. 

ETT DØGN
Alle skøytene fullførte innen ett døgn, 
men de NOR Rating-båtene som trengte 
mest tid rundt Tristein ble tatt i mål etter 
ca 27 timer. Enda lengre tid brukte NOR 
Rating-båtene uten spinnaker, som rundet 
Hollænderbåen. Med over 30 timer seiltid 
ble snittfarten bare 1,8 knop.

I 2019 ble også klassen «Sportbåt 
Hollænder» introdusert for første gang. 
12 båter deltok i denne klassen. Klassen 
er laget for mindre, raske og moderne 
båter som ikke har en naturlig plass i en 
ordinær nor-rating klasse.  

Færderfestivalen ble også i 2019 en stor 
folkefest. Etter hvert som båtene begynte 
å komme inn og fylle havnebassenget, ble 
det mer og mer liv på bryggene. På lørdag 
var det strålende sommervær, og tusenvis 
av mennesker skapte herlig stemning 
på brygger, i fortøyde båter og på utere-
staurantene. Det var konsert i Foynhagen 
på fredagen, mens på det store konser-
tområdet var de to bandene DiDerre og 
Vinni (fra Paperboys) m/orkester det 
store trekkplasteret. Alle deltagerne i 
Færderseilasen fi kk mulighet til å kjøpe 
billetter til sterkt reduserte priser. På 

søndagen var det Barnas Færderfestival 
i Gunnarsbøparken med fl ere tusen barn 
som deltagere.

RACE BAR
Lokalet Støperiet var også i 2019 tilholds-
sted for regattakontoret, og her var det 
også Race Bar der seilerne fi kk kjøpt mat 
og drikke på lørdagen. Det ble delt ut skip-
perposer til de 200 første seilerne som 
kom til Støperiet, og disse forsvant i løpet 
av en halvtime. I tillegg til skipperposene 
var det også utdeling av ulike trekkepre-
mier fra sponsorene. Premieutdelingen på 
søndag ble også holdt på Støperiet. 
Støperiet var for øvrig åpent natterstid 
som et tilbud til de seilerne som over-
nattet i båt på Nøtterøysiden, slik at også 
de fi kk tilgang til toalettfasiliteter. 

FÆRDERSEILASEN 2019

FAKTA

Påmelde: 575 
Startende: 546
Turklasser: 181
Regattaklasser: 394
DNF:129
DSQ:0
OCS:5
RET: 3
DNC: 29

REGATTA
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KLASSE TUR GLEDE:
1. Båt «Marianne». Mannskap: Øyvind 

Hjemgård (skipper), Marianne Kvello, 
Lars Carlson, Mona Knudsen. Tid: 
13:47:17

2. Båt «Wilhelmine». Mannskap: Paal 
Wilhelmsen (skipper), Vikeke Klevjer, 
Geir Klevjer, Andreas Feen, Ellen 
Wilhelmsen, Marthe Danielsen. Tid: 
14:53:20

3. Båt «Baviaria Meg Vel». Mannskap: 
Lars-Erik Solvang (skipper), Lars Olav 
Høland, Tine Nelson, Robin Jakobsen, 
Are Wiig. Tid: 17:03:52.

KLASSE NOR-RATING U/SPINNAKER
1. Båt «Clupea». Mannskap: Hans 

Haugland (skipper), Jan Ingar Rosted. 
Tid: 17:16:58

2. Båt «Kismet». Mannskap: Tilo Pfl eger 
(skipper), Erik Berg, Ines Habrecht, 
Hedda Habrecht. Tid: 17:29:44

3. Båt «Hangover». Mannskap: Ole-Martin 
Torjussen Eriksen (skipper), Torbjørn 
Harstad, Frode Vollan. Tid: 18:28:40.

KLASSE SPORTSBÅT HOLLÆNDER
1. Båt «Melges 24/7 Sailing Team». 

Mannskap: Steinar Waler (skipper), 
Elise Eun Lehre, Ørjan Huusebye, Gørill 
Nilsen. Tid: 17:25:21.

2. Båt «Laila 2». Mannskap: Are Eklund 
(skipper), Magnus Tvete, Henrik Tvete, 
Henrik Scanke. Tid: 18:07:38.

3. Båt «Kuling». Mannskap: Morten Ebbell 
Hestnes (skipper). Tid: 18:45:30.

KLASSE NOR-RATING
1. Båt «Livlig». Mannskap: John Harald 

Henriksen (skipper), Kjell Hundeide, 
Tor Kringstad, Erik Syrstad, Christian 
Gjersøe. Tid: 16:58:06.

2. Båt «Bacchus 2». Mannskap: Anders 
Westrum Økstad (skipper), Martin Velle, 
Marius Andersen, Fabian Vestlie. Tid: 
17.05.26.

3. Båt «Priscilla». Mannskap: Lars 
Magnus Christensen (skipper), Harald 
Christensen. Tid: 17:38:48.

KLASSE ALBIN EXPRESS
1. Båt «Hvergang». Mannskap: Esben Keim 

(skipper). Tid: 19:44.40.
2. Båt «MinX». Mannskap: Jørn Fougner 

(skipper), Sigurd Aanesen, Simen 
Fougner. Tid: 22:34:27.

3. Båt «Brisen». Mannskap: Tore Volden 
(skipper), Birgitte Bauck, Hans Jørgen 
Bauck, Rene de Brisis. Tid: 22:44:41.

KLASSE IF
1. Båt «Madeleine». Mannskap: Robert Bay 

(skipper), Kristen Thorp. Tid: 17:43:48.
2. Båt «Kalebass». Mannskap: Jan 

Kolbjørnsen (skipper), Aud Beston. Tid: 
21:07:56.

3. Båt «Caprifol». Mannskap: Bjørn 
Andersen (skipper), Gunnar Klaus. Tid: 
22:13:20.

KLASSE SHORTHANDED 
HOLLÆNDERBÅEN
1. Båt «WII». Mannskap: Ole Aabel 

(skipper), Bente Vikenes. Tid: 16:30:16.
2. Båt «Stakkato». Mannskap: Eirik Nordli 

(skipper), Roger Andre Hansen. Tid: 
17:38:21.

3. Båt «Ragnhild». Mannskap: Edvard 
Aspelund (skipper), Vegard Aspelund. 
Tid: 17:46:26.

KLASSE FIRST 31.7
1. Båt «Sana». Mannskap: Ole Fredrik 

Melleby (skipper), Andrew Rutherford, 
Martin Rutherford, Per Joachim 
Norenberg.

2. Båt «Tarzan». Mannskap: Kjell Ellila 
(skpper), Knut Erik Ågrav, Sigurd 
Lyngås, Hans Beckmann, Jørgen Eckroll.

3. Båt «Wish». Mannskap: Bjørn Eirik 
Olsen (skipper), Pål Rokke, John Arne 
Olsen, Ole Johannes Romtveit, Arve 
Gjestad.

KLASSE KLASSISKE TRESEILERE
1. Båt «Wanda». Mannskap: Lars Ingeberg 

(skipper), Dag Usterud, Torgeir 
Pedersen, Johan Karlson, Øystein Sabel 
Christoff ersen, Iver Walen, Thomas 
Elvik. Tid: 22:46:51.

2. Båt «Nora». Mannskap: Leif Erik 
Loftesnes (skipper). Tid: 1:01:15:10.

3. Båt «Le cid». Mannskap: Lars Tingstad 
(skipper). Tid: 1:03.25:23.

KLASSE NOR-RATING U/SPINNAKER - 
START SON
1. Båt «Flash IV». Mannskap: Gard 

Børresen (skipper), Egil Kristiansen, 
Christian Raaen, Anita Strid, Ella 
Elisabeth Dannevig Holstein. Tid: 
15:15:52.

2. Båt «Katla». Mannskap: Ketil Kohmnn 
(skipper), Marit Kohmann, Jo Kohmann. 
Tid: 15:18:57.

3. Båt «Havheksen». Mannskap: Lars 
Christian Berger (skipper), Christian 
Berger, Odd Arild Larsen, Fredrik 
Kjøniksen, Kjell Grotmol, Emil Berger. 
Tid: 15:39:08.

KLASSE FLERSKROG
1. Båt «Tre Søstre». Mannskap: Kristian 

Aandahl (skipper), Karl Andreas 

Aandahl, Bent Halling, Lars Rørvik. 
Thom Ullenerg, Thorstein Bryde. Tid: 
1:02:10:19.

2. Båt «Avalon». Mannskap: Lucas Hofman 
(skipper), Andrea Haug Rolstad, 
Charlotte Blixhavn Halvorsen. Tid: 
1:02:58:44.

3. Båt «Sjaman». Mannskap: Jan Kristian 
Vedeler (skipper), Øyvind Nilsson, Aksel 
Vedelser, Glenn Løkkeberg, Halvor 
Schøyen. Tid: 1:03:18:49. 

KLASSER SKØYTER -START SON
1. Båt «Maaken». Mannskap: Truls 

Bastiansen (skipper), Åge Bøe. Tid: 
22:48:07

2. Båt «Venus». Mannskap: Are Qvale 
(skipper), Anders Slembe, Fredrik 
Brandt-Rasmussen, Martin Høy, Sakarias 
Mddelthon. Tid: 1:00:08:05.

3. Båt «Taralden». Mannskap: Jørn 
Andersen (skipper), Ulf Andersen, 
Håkon Eriksen, Eivind Sønju. Tid: 
1:00:29:13.

KLASSE SHORTHANDED TRISTEIN
1. Båt «Zorro_sh». Mannskap: Thomas 

Robberstad (skipper), Per Haugen. Tid: 
20:16:16.

2. Båt «Joppe». Mannskap: Vidar Moe 
(skipper), Tormod Lie. Tid: 20:23:28.

3. Båt «Redline». Mannskap: Andreas 
Lawson (skipper), Erik Lawson. Tid: 
20:24:12.

KLASSE TUR-KLASSEN
1. Båt «Odins Ravn». Mannskap: Girts 

Klavins (skipper), Marjus Sirvinsks, 
Andis Simsons, Ilvars Rags. Tid: 
22:09:47.

2. Båt «El Dragon». Mannskap: Jens 
Petersen (skipper), Joakim Preston, 
Johannes Egeland, Mads Randen. Tid: 
22:27:28.

3. Båt «Skiathos». Mannskap: Petter 
Amundsen (skipper), Magnus Halum, 
Camilla Eikland. Tid: 22:29:54.

KLASSE 11-METER
1. Båt «WaterGate». Mannskap: Erlend 

Munkeby (skipper), Gunnleik Smedstad, 
Ove Back Gansmo, Olav Dahle. Tid: 
21:14:30.

2. Båt «The White Rabbit». Mannskap: 
Johnny Hjerpseth (skipper), Ulf 
Lønnemo, Håkon Matheson, Carl Philip 
Lie. Tid: 21:16:28.

3. Båt «Vill Vakker & Våt»- Mannskap: 
Aage Andersen (skipper), Torstein loster, 
Christian Jaksjø, Kristine Andersen, 
Arne Lanatowitz. Tid: 21:18:48.

RESULTATER FÆRDERSEILASEN 2019



Hankø Race Week-komiteen har 
jobbet jevnt og trutt gjennom 2019 for 
sammen med sekretariatet å arran-
gere de tradisjonelle pokalseilasene 
på Hankø. I 2019 gjennomførte KNS 
arrangementet for 137 gang, -seilasene 
som går tilbake til 1882!

Av Marit Grundseth

Tradisjonen tro gikk arrangementet 
siste helgen i juni i samarbeid med 
Hankø Yacht Club (HYC) og Fredrikstad 

Seilforening, og i år var både 5.5 meter og 
8 meter tilbake på Hankø. 

8 meter-båtene seilte på banen 1 sammen 
med Melges 24, 11 MOD og J70, sistnevnte 
som avholdt både Nordisk - og Norsk 
mesterskap med hele 33 startende båter. 
5.5 meter båtene seilte på bane 2 sammen 
med IOD, Drake og Express. Banen, som 
ble organisert av Fredrikstad Seilforening, 
hadde Lars Erik Larsen som banesjef. 
Med forholdsvis stabile vinder med noe 
varierende styrke ble det totalt avviklet 

8 seilaser over 3 dager med vindstyrker 
rundt 3,5 – 6 m/s. Både arrangører og 
seilere fi kk bryne seg på fl ere vindret-
ninger fra nord til syd, slik at årets vinnere 
må sies å være gode på mer enn tradisjo-
nelle Hankø forhold. Arrangementet ble 
i midlertid avsluttet i skikkelige Hankø-
forhold med sønnavind rundt 6/7 m/s på 
lørdagen.

NY TEKNOLOGI
Selv om pokalseilasene er tradisjonelle, 
så vi før første gang hvordan ny teknologi 

GRUNDIG HANKØ RACE WEEK
FOTO:  Trond Teigen, SailLogic
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kan bidra til å forenkle banelegging i 
fremtiden. På Fredrikstad banen ble 
det testet ut robotiserte rundingsbøyer 
som posisjonerte seg selv. Løsningen 
ble levert av et Sveitsisk team, og det er 
første gang slike bøyer er testet i Norge. 
Dessverre ble utstyret utfordret av et 
ustabilt mobilnettet grunnet en skadet 
mobilmast i området, slik at man ikke fi kk 
testet utstyret i full skala. Teknologien 
utfordret av den grunn både arrangører 
og seilere, samtidig som den reiste noen 
nye problemstillinger, hvordan skal man 
f.eks som seiler håndterer å bli påkjørt av 
en bøye og hva gjør dommerne med en 
slik situasjon? En spennende og lærerik 
erfaring som viser muligheter og setter 
retning for fremtidens arrangement.
 
BRYGGEMAT
Sosialt var det lagt opp til klasseklubb-ar-
rangement torsdag og fredag. Nytt av året 
kunne seilere booke og kjøpe matpakke, 
bryggemat til etter seilasene og billetter til 
premieutdelings-buff eten på forhånd via 
deltaker.no.  Selve premieutdelingen ble 
arrangert på HYC med Prinsesse Astrid 
til å dele ut premiene. Etter premieut-
delingen ble det arrangert middagsbuff et 
på HYC. Mye deilig mat kompenserte 
for litt kø i starten. Utover kvelden ble 
det god stemning med god musikk hvor 
HYC overrasket med DJ og saksofon, noe 
seilere og arrangører så ut å sette pris på. 
Takk til sponsorer, samarbeidspartnere og 
alle funksjonærer og deltakere som bidro 
til at årets arrangement holdt et godt nivå 
og leverer på den kvaliteten KNS ønsker 
å stå for. 

Resultat HRW 2019
J/70 Nordisk Mesterskap Fredrik Helund

Scott Terry
Eivind Rubinstein
Lasse Berthelsen

BYC
PYC
FS
FS

J/70 Norsk Mesterskap Thomas Nilsson
Anders Pedersen
Espen Tønnesson
Øystein Misje

KNS
DSSF
Moss SF
DSSF

Melges 24 Herman Horn-Johannessen
Malin Rørvik-Sundelin
Jan Borø
Jan Frederik Dyvi
Stian Ness Rørvik

KNS
Tønsberg SF
KNS
KNS
Tønsberg SF

Express Birthe Marie Steensen
Nils Melsom Kristensen
Nina Melsom Kristensen
Henrik Terjesen

OS
OS
OS
Stavanger SF

Drake Frank Berg
Carten Hey
Søren Hvalsø

Dragør Sejlklub
Dragør Sejlklub
Dragør Sejlklub

11 MOD Anders Wilhelmsen
Kyrre J. Tjøm
Per Wilhelm Butler Wang
Kjell Rune Magdahl

Tønsberg SF
KNS
Tønsberg SF
Tønsberg SF

5.5 metre Andy Beadsworth
Peter Viasov
Christoph Burger

Nassau Yacht Club
NYC
Thunersee Yachclub

IOD Tormod Lie
Vidar Moe
Per Arne Skjeggestad
Geir Begby

FS
FS
FS
FS

8 Metre Lars Ingeberg
Dag Usterud
Torgeir Pedersen
Fredrik Honingsvåg
Øystein Sabel Christoffersen

Grimstad SF
Brevik SF
Asker SF
KNS
OS
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ØVRIGE REGATTAER

GSC er en nordisk serie som seiles i J/70.  
Det ble seilt to stevner i hvert land. De 
to beste fra hvert stevne ble invitert til 
fi nalen som i 2019 arrangert i Middelfart, 
Danmark. I tillegg ble de nasjonale og 
nordiske mesterne invitert til fi nalen.

I Norge ble Grundig Cup #1 gjennomført 
på Oslobanen i forbindelse med Færder 
Sailing Week i begynnelsen av Juni. 
Formatet som ble seilt var kortbane fl eet 
med 11 deltagende lag. Totalt 13 seilaser 
ble gjennomfør i lette forhold.
Stevne #2 ble gjennomført i Son siste 
helgen i september med 19 lag på start-
linjen. Formatet kortbane fl eet gjorde det 
mulig å få 11 starter selv under ekstremt 
varierende forhold. Stevnet ble direk-
tedømt under Appendix Q. Formatet 
kortbane fl eet med direktedømming ble 
svært godt tatt imot av både seilere og 
arrangører og vil utvikles i årene som 
kommer. 

GRUNDIG SAILING CUP OSLO:
1. Agera (Fredrik Hedlund, Fredrik 
Eriksen, Lasse Berthelsen, Scott Terry)
2.  Oslofj orden Seilklubb
3. Bi Athletics (Andreas Næss, Tim 
Federspiel, Anette Heldal, Tobias Rabe 
Sti)

GRUNDIG SAILING CUP SON:
1. Wolfpack Racing (Thomas Nilsson, 
Espen Tønneson, Magnus Andersen, Jon 
Aksel Mortensen)
2. Team Åsgårdstrand (Jostein Grøden, 
Karen kristoff ersen, Asbjørn Grødem, 
Trym Markussen)
3. Oslofj orden Seilklubb ( Tina Simensen 
Oldereid, Anette Melsom Myhre, Adreas 
Myrvold, Nina Melsom Kristensen, Mari 
Sveen)

GRUNDIG SAILING CUP

H.M. KONGENS SERIESEILASER
Denne tradisjonsrike regattaen ble 
for første gang avviklet i 1919, etter 
initiativ fra H.M. Kong Haakon VII, 
og kunne derfor i 2019 feire 100 års 
jubileum. Regattaen har blitt gjennom-
ført årlig under hele dette sekel, med 
unntak av de helt spesielle forhold som 
rådet under krigsårene 1940-45.

Kongesjaluppen K/B «Stjernen» blir som 
vanlig benyttet som startbåt. Foruten 
K/B Stjernens faste besetning deltar også 
fi re KNS-medlemmer med å bistå Hans 
Majestet ombord med regattamessige 
forberedelser og gjennomføring av selve 
regattaen.

INDRE OSLOFJORD
I alle år har det blitt seilt på baner i 
Indre Oslofj ord, i all vesentlighet i 
Bunnefj orden, mellom Nakkholmen og 
Nesoddtangen. Tidligere med start og 
målgang fra Dronningen, og med runding 
av faste, fl ytende sjømerker. I senere år 
med start og innkomst i sundet mellom 

Nakholmen og Lindøya, og med runding 
av delvis utlagte og faste sjømerker i 
Bunnefj orden. Dette som en konsekvens 
av havnemyndighetenes stadig strengere 
restriksjoner for lystbåttrafi kken. 

Nylig avdøde Kristian Hansen, som var et 
fast medlem av arrangørstaben i nærmere 
50 år, nedla et stort arbeid i en stadig 
oppdatering av seilingsbestemmelsene, 
for å tilpasse disse til de skiftende krav og 
restriksjoner.

4 KLASSER
Til årets seilaser stilte det deltakere fra 
fi re aktive klasser; Express, Knarr, IF og 

FOTO:  Trond Teigen, SailLogic
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Snipe med tilsammen 45 båter. Vekslende 
værforhold med varierende vind og 
nedbør, som imidlertid roet og stabiliserte 
seg alle dagene frem mot startidspunktet, 
ga deltakerne fi ne forhold, og tre seilaser 
ble avviklet uten forkortninger eller 
avlysninger.

Etter seilasens siste dag var deltagerne 
samlet til premieutdeling i KNS’ klubblo-
kaler på Dronningen, der KNS bød på litt 
å spise og noe leskende, mens man ventet 
på at listene skulle bli klare. Etter at foren-
ningens formann, Karl-Christian Agerup 
hadde ønsket velkommen og takket Hans 
Majestet for at han nok engang hadde 
invitert til disse tradisjonsrike seilasene, 

overlot han ordet til Kongen, som ledet 
utdelingen. Det var premieskjold til de tre 
beste i hver klasse for hver dag, i tillegg 
sammenlagt premiering for serien, med 
Hans Majestet Kongens premie til beste 
båt i hver klasse, og glass til de øvrige på 
premieplass. 

Vinnerne av H.M. Kongens premie for 
de enkelte klasser ble:
Express: NOR 755 Erik Holter, Oslo 
Seilforening – Gunnar Velten – Mads 
Johansen
Knarr: NOR 154 Bjørn Ekholt KNS – Stein 
Rundsbech – Trygve Huus
If: NOR 135 Terje Johannesen KNS – Per 
Juul Hansen

Snipe: NOR 30090 Steff en Skjønberg, 
Bærum Seil Forening – Maj Kristin 
Hansen Borgen

Til avslutning takket Kongen deltakerne 
og arrangementskomiteen, og fortalte 
at til neste års arrangement ville J/70 
klassen bli invitert til å delta i tillegg til 
årets fi re deltakerklasser.
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Junior-VM 49er, 49erFX 
og Nacra17 i Risør

VM-festen på Sørlandet
Den første uke i juli var sørlandsperlen 
Risør omgjort til en seilerlandsby, 
der gatene var fylt med unge, lovende 
seilere fra hele verden. Mesterskapet 
var et av de største idrettsarrangemen-
tene på Sørlandet i 2019.

Av Christian Ruscetta 
og Anne Wichstrøm

Hele den lille byen var gjennom uken 
preget av seilemesterskapet, som begynte 
med den store åpningsseremonien 
der musikkorps ledet an alle utøverne 
gjennom byens gater. Befolkningen kjente 
virkelig sin besøkelsestid, og skapte en 
herlig ramme der de stilte opp i hopetall 
langs ruten iført bunader og norske fl agg. 
Det ble holdt åpningstaler på torget av 
blant andre Risør-ordfører Per Kristian 
Lunden og styreleder Karl-Christian 
Agerup i KNS. 

Gatene rundt sentrum av sørlandsbyen 
var fylt opp av 99 seilbåter, som ble hevet 
og lagret her etter seilasene, og publikum 
kunne gå fritt rundt og se på disse. Ved 
hjelp av tre provisoriske ramper inne i 
havnebassenget ble båtene sjøsatt i tur og 
orden hver formiddag før dagens seilas, og 
det var i seg selv et skue for publikum.

60 ENKELTSEILASER
I løpet av VM-uken ble det gjennom-
ført opp mot 60 enkeltseilaser, og det 
var til tider skiftende og svært friske 
forhold, som satte både deltaker og 

banemannskapet på prøve. Takket være 
gode forberedelser, og solid regattaledelse 
av Kristian Fæste og hans mannskaper, ble 
programmet perfekt gjennomført. Det var 
seiling på høyt sportslig nivå gjennom hele 
mesterskapet i alle tre OL-klassebåtene.  
Det var også relativt få tjuvstarter, noe 
som også bidro til eff ektiv avvikling. 
For 49FX og Nacra var det 15 seilaser, 
for 49er var det 14 seilaser for gullfeltet 
og 13 seilaser for sølvfeltet. Totalt 57 
starter pluss tune up seilas. Årsaken til at 
49er fi kk færre seilaser skyldes kraftige 
tordenvær hvor to av tre planlagte seilaser 
ble gjennomført. Med unntak av dette gikk 
alt etter programmet. Tre av seilasene 
for Nacra17 klassen gikk på byfj orden, tre 
for 49FX på Østerfj orden - resten gikk på 
banene utenfor Stangholmen.

Det ble utarbeidet en egen sikkerhetsplan 
for aktivitetene på vannet. Sikkerheten ble 
ivaretatt av sikkerhetssjefen og to leger 
som var til stede på vannet til enhver tid 
under konkurransen. 

AFTERSAIL
Hver dag etter endt seilas fi kk alle 
seilere, trenere og funksjonærer servert 
et varmt måltid – aftersail snack. Det 
ble også servert frokost til alle frivillige 
og mulighet for å smøre matpakke hver 
morgen.  Frokosten ble et sosialt møte 
punkt med planlegging av dagens seilaser, 
oppgaver og eventuelt utfordringer.
Under åpningsseremonien ble det servert 
«VM-kake» til alle fremmøtte. Seilere 

og funksjonærer fi kk også servert pizza. 
Det ble også invitert til BBQ-fest på 
Risør Seilforenings anlegg på Finnøya. 
Festen var vellykket og populær blant alle 
seilerne, trenere og funksjonærer.

All mat til både BBQ-fest og frokost ble 
handlet inn og tilberedt av et frivilligteam 
for å holde kostnadene nede.  Alle inter-
nasjonale og tilreisende funksjonærer ble 
bespist med tre måltider hver dag.
Mesterskapet ble rundet av med en fi n 
avslutningsseremoni, med premieutde-
ling og takketaler fra Anne Wichstrøm, 
leder av organisasjonskomiteen, ordfø-
reren og Marcus Spillane, presidenten for 
klasseklubben. 

Organisasjonssjef Anne Wichstrøm 
uttrykte stolthet over de to arrangørklub-
bene KNS og Risør Seilforening;
- Det er fl ott at KNS tar på seg slike 
store mesterskap, og søker samarbeid 
med mindre seilklubber slik som Risør 
Seilforening. Disse to seilforeningene har 
sammen bidratt til å gi seilsporten et stort 
løft både nasjonalt og internasjonalt.

JUNIOR-VM 2019:
198 unge, lovende seilere
99 båter
42 trenere
26 nasjoner
100 frivillige

FOTO:  Trond Teigen, SailLogic



NORGESMESTERSKAP FOR JOLLER
9.-11. august var det NM for 29er, RS 
Feva, Laser Radial og Laser 4,7 på KNS 
Seilsportsenter. 

Av Niclas Fure og Christian Ruscetta

På fredagen var det solskinn og gode 
temperaturer, men ikke de beste 
vindforholdene. Ved Laser-banen i 
Lysakerfj orden ventet man en god stund 
i nærmest vindstille forhold, før det 
ble besluttet å fl ytte banen sydover til 
Steilene. Her var vindforholdene langt 
bedre og man fi kk avviklet to fi ne seilaser. 
På 29er/RS Feva-banen valgte man å gå 
inn igjen, og fi kk dermed ingen seilaser 
på fredagen. Lørdagen var en våt aff ære, 
med grått vær og perioder med styrtregn. 
Seileforholdene var imidlertid ikke så 
verst, og man fi kk gjennomført seilasene 
på en god måte. 29er/RS Feva gjen-
nomførte hele fem seilaser, mens Laser-
klassene avviklet to seilaser. På søndagen 
var det meget gode forhold, med bra vind 
og oppholdsvær størstedelen av dagen. 
Alle klasser fi kk gjennomført fi re seilaser.

NM 2019 - 29ER, RS FEVA, LASER 
RADIAL OG LASER 4,7 
Organisasjonssjef: Niclas Fure
Regattasjef: Karl-Christian Agerup (29er 
og RS Feva)
Banesjef: Nils Klippenberg (Laser 4.7 og 
Laser Radial)
Leder protestkomiteen: Tor Møinichen
Banemannskap på vannet: 27 personer 
fordelt på to baner.
Mannskap på land: 14 personer fordelt på 
kiosk, regattakontor, brygger/parkering
Dommere/banedommere: totalt 11 stk
Vi seilte alle tre dagene.

TOTALT 14 STK 29ER
1. plass: Mathias Berthet, KNS og 
Alexander Franks-Penty, KNS
2. plass: Markus August Berthet, KNS og 
Emil Forslund, Nesodden Seilforening
3. plass: Pia Dahl Andersen, KNS og Nora 
Edland, KNS

9 SEILASER OVER 3 DAGER.
Totalt 12 stk RS Feva
1. plass: Sebastian Tinholt, Asker 
Seilforening og Alexander Reis, Asker 

Seilforening
2. plass: Marthea Haaland Tjore, KNS og 
Sen Harald Hjort Inao, KNS
3. plass: Samuel Karlsen Jahre, 
Holmestrand Seilforening og Milan 
Reime, Holmestrand Seilforening
7 seilaser over 3 dager.

TOTALT 11 STK LASER 4.7
1. plass: Ida-Linn Vittersø, Tønsberg 
Seilforening
2. plass: Jonas August Stjernstrøm, 
Bundefj orden Seilforening
3. plass: Nicklas Høst-Verbraak, KNS

7 SEILASER OVER 3 DAGER.
Totalt 25 stk Laser Radial
1. plass: Uff e Tomasgaard, Drøbaksund 
Seilforening
2. plass: Henrik Grønlund, KNS
3. plass: Tobias Sandmo Birkeland, Ran 
Seilforening

8 seilaser over 3 dager.
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Det har vært god aktivitet på KNS 
Seilsportsenter Ulabrand i 2019. Sesongen 
ble sparket i gang i mars og rundet av med 
sesongavslutning i november. Gjennom 
sesongen var det høy aktivitet og godt 
belegg på Seilskolen, i treningsgrupper og 
under Sommermoro. 

ORGANISERING OG STYRETS 
ARBEID I 2019 
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 veldig mange frivillige har vært 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.
Nytt av året er at lederen for utøverkomi-
teen, som er en aktiv seiler har blitt med 
i styret. Dette er i tråd med KNS’ ønske 
om en tett kobling mellom daglig bruk og 
styrets arbeid med utvikling og ivareta-
kelse av Seilsportsenteret over tid.
Det ble avholdt seks styremøter, med 
tilhørende for- og etterarbeid i samarbeid 
med komiteene og den daglige ledelsen av 
seilsportsenteret.

KNS WAY
I strategiplanen fra 2018 ble det brukt mye 
ressurser på å etablerer et dokument som 
beskriver prosesser og rutiner for hvordan 
juniorarbeidet på seilsportsenteret skal 
organiseres og drives. Strategiplanen er 
kalt KNS WAY. Styret har gjennom 2019 
videreført og jobbet med implemen-
teringen av KNS WAY. Det er et viktig 
arbeid å få etablert nødvendige standarder 
og sikre videreføring av god kultur for 
trenerne, seilerne, foreldre og alle som 
benytter seg av senteret. Oppfølgingen og 
videreutvikling vil fortsette inn i 2020.  

REKRUTTERING
I 2019 overtok Seilsportsenteret ansvaret 
for all kveldstrening for nybegynnere og 
viderekommende. Endringen er en del 
av strategiplanen for å bedre kontinuitet 
og sosialt nettverk for de yngste som skal 
fortsette til nivå to og tre. Kveldstreningen 
har blitt gjennomført på en god måte hvor 
trygghet og kontinuitet i trenerstaben 
har vært sentralt. Det har blitt arrangert 
fl ere vellykkete helgetreninger   for disse 
gruppene. 

Styret besluttet i samråd med KNS 
hovedstyre og endre to av ukene på 
Sommermoro til uker med bare seiling 
for nybegynnere og viderekommende. 
Hensikten er at barna som går på disse 
kursene skal få kontinuitet og dermed 
lettere oppnå mestring som forhåpent-
ligvis er med på å sikre fl ere aktive seilere 
på Ulabrand i fremtiden. 

VIDEREUTVIKLING AV 
SEILSPORTSENTERET 
FOR ALLE BRUKERE
Det er en glede å kunne meddele at ved 
årsslutt er byggene på nedre brygge 
ferdig som planlagt.  Organisasjonen 
på seilsportsenteret har lagt ned mye 
arbeid for å få gjennomført arbeidet på 
en god måte. Høstdugnaden ble brukt 
til klargjøring av bryggeanlegget før 
igangsettelse. Det var stor oppslutning 
og takket være god innsats ble 
bryggene ryddet for stativer, utsyr og 
båter. Oppsetningen av byggene på 
betongbryggen er i gang i disse dager og 
senteret vil forhåpentligvis ha nytt bygg 
med skifterom, toaletter og møterom på 
øvre brygge ferdig til påske. 

POSITIVE RESULTATER 
KNS’ seilere og brukere av 
seilsportsenteret hevder seg 
både nasjonalt og internasjonalt. 
Gode resultater på regattabanen 
gjennom sesongen medførte at KNS’ 
Hedersmedalje for 2019 ble tildelt seilere 
fra Seilsportsenteret. Det inspirerer at 
seilsportsenteret betyr mye for mange og 
bidrar til å skape både glede og resultater.
Gjennom 2019 har det også blitt arrangert 
fl ere regattaer på seilsportsenteret, blant 
annet Norges Cup for Feva og 29èr, NM 
for Laser, Feva og 29èr og Lag Cup for 
optimist. I år ble det deltagerrekord på 
Blåveisen med over 100 seilere.  
Styret i seilsportsenteret ser frem til en 
ny aktiv sesong i 2020 og med utvidet og 
bedre anlegg vil det muliggjøre vekst og 
mer aktivitet for seilere på alle nivåer i 
tiden fremover.

KNS SEILSPORTSENTER ULABRAND

FOTO:  Trond Teigen, SailLogic
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REGATTAKOMITEEN
Av Niclas Fure

Regattakomiteen på KNS 
Seilsportsenteret har i 2019 bestått av 
Ole Aabye, Elisabeth Ørjavik, Børre 
Hekk Paulsen, Marius Foss, Henning 
Nielsen, Geir Dahl Andersen og Niclas 
Fure (leder). Komiteen har gjennom året 
gjennomført 3 møter samt hatt løpende 
dialog på telefon/epost. Komiteens leder 
sitter også i Arrangementsforum og 
Regattakomiteen på Dronningen og koor-
dinerer aktiviteten på Seilsportsenteret 
med aktiviteten på Dronningen.
Regattaktiviteten på KNS 
Seilsportsenteret har i 2019 vært meget 
høy og vi har med glans gjennomført to 
NC’er, et NM og et lagcup for Optimist. 
I tillegg kommer også Blåveisen og alle 
tirsdagsregattaene våre. Det har vært lagt 
ned stor dugnadsinnsats fra foreldrene for 
å få til alt dette.

SEILSPORTSENTERET

NORGES CUP 1
NorgesCup 1 for 29er og RS Feva ble 
arrangert den 27-28. april på KNS 
Seilsportsenter. 5 seilaser på lørdag og 3 
seilaser på søndag med sol og skiftende 
vind fra 3 til 6 m/s begge dager. Totalt 26 
båter deltok og ekstra hyggelig var at det 
hadde kommet 8 båter fra Sverige for å 
måle krefter med de norske. Svenskene 
var veldig gode, men Mathias & Alexander 
fra KNS trakk det lengste strået og vant 
til slutt. Regattasjef var Karl-Christian 
Agerup og org. sjef var Gwenual Berhet.

BLÅVEISEN
Blåveisen ble arrangert 4-5. mai på KNS 
Seilsportsenteret. Det ble ny deltakerrekord, 
andre året på rad. Hele 113 joller og brett 
deltok hvor Optimist var den klart største 
klassen med 50 seilere. Vi får håpe den 
positive deltakerutviklingen forsetter i årene 
som kommer. Alle klasser fi kk gjennomført 
6 seilaser i fl otte forhold. Regattasjef var 
Sivert Kalvik og Org. sjef var Niclas Fure.

NORGES CUP 2
Norges Cup 2 for BIC T293, RS:X, 
Formula og Foil ble arrangert den 8-10. 
juni ut fra Fynstranda på Hvasser. Det 
deltok 10 BIC seilere, 8 RS:X seilere, 5 
Formula seilere og 5 Foil seilere. Formula 
og Foil var nye klasser i år, og det skal bli 
spennende å se hvordan disse klassene 
utvikler seg fremover. Det ble en fantas-
tisk helg hvor Hvasser viste seg fra sin 
beste side. Alle klasser fi kk 12 seilaser. 
Regattasjef var Henrik Wigers Larsen og 
org. sjef var Johan Schreiner.

NORGESMESTERSKAP FOR 
LASER, 29ER OG FEVA
Norgesmesterskapet for Laser, 29er og 
RS Feva ble arrangert den 9-11. august på 
KNS Seilsportsenter. Regattasjef Karl-
Chrsitian Agerup fi kk gjennomført 9 race 
for 29er og 7 race for RS Feva. Gratulerer 
til Mathias Berthet og Alexander Franks-
Penty fra KNS som nye Norgesmestere i 
29er og Sebastian Tinholt og Alexander 
Reis, Asker Seilforening som nye 
Norgesmestre i RS Feva. 

På den andre banen var det Nils 
Klippenberg som var banesjef og 
leverte 7 prikkfrie race til Laser 4.7 
og 8 race til Laser radial klassen. 
Gratulerer til Ida-Linn Vittersø fra 
Tønsberg Seilforening i Laser 4.7 og Uff e 
Tomasgaard fra Drøbaksund Seilforening i 
Laser Radial som nye Norgesmestre!
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LAGCUP OPTIMIST
Lagcup for Optimist ble arrangert den 
7-8. september på KNS Seilsportsenter 
og 11 lag deltok. Forholdene var ideelle 
for lagseilas, 3-4 s/m og sol. Full round 
robin, full mellomrunde og fi naleseilaser 
ble gjennomført med glans. Gratulerer til 
regattasjef Pål Næss og org sjef Nils Kuhle 

for et perfekt arrangement. Gratulerer til 
Nesodden SF som vant suverent i år.

TIRSDAGSREGATTA 
FOR JOLLER/BRETT
Tirsdagsregattaene på KNS Seil-
sportsenter starter opp i slutten av april 
og går frem til høstferien, med unntak av 
sommerferien. Alle jolle og brettklasser 
på Seilsportsenteret er representert - 
Optimist, Laser, RS Feva, 29`er, Wazsp, 
BIC og RS:X. Det ble i 2019 seilt totalt 31 
race og 58 forskjellige joller har deltatt 
på en eller fl ere regattaer. Dette er en 
nedgang på 3 seilaser sammenlignet mot 
året før.

Regattasjef, Ole Aabye med hjelp fra 
Johan Schreiner har stått for alle onsda-
gregatta’ene gjennom 2019. Tusen takk! 
Vi trenger fortsatt hjelp i startbåten på 
tirsdagsregatta’ene våre, så dersom du har 
lyst å hjelpe til er det bare å ta kontakt 
med Ole eller Johan.

Vi har hatt til sammen 4 møter. To i høst 
og to i vår. Komiteen består av klasse-
kapteiner for samtlige klasser, leder av 
Seilsportsenteret og leder for komiteen.
Klassekapteinene har varierende erfaring 
i miljøet og dette oppleves nyttig i forhold 
til erfaringsoverføring. Samtidig er det 
bra å få inn nye som kan ser arbeidet fra et 
annet perspektiv og som kommer med nye 
og gode forslag til forbedringer.
Komiteen har fulgt KNS årshjul i forhold 
til hovedtema for møtene. Saker vi har 
jobbet med:

BUDSJETT
Her var det litt ulik praksis i forhold til 
hva som skal ligge i budsjettet og hvilke 
aktiviteter som betales for utenom. 
Brettseilerne hadde betalt inn ekstra 
treningsavgift og derfor inkludert fl ere 
samlinger og regattaer enn i de andre 
gruppene. Nå er det lik praksis for alle 
grupper, og vi har blitt enige i hva som 
ligger i ordinær treningsavgift og hva som 
betales utenom.

Trenere og treningsopplegg
De forskjellige gruppene har jobbet 
sammen med leder for Seilsportsenteret 
for å få trenere og treningsopplegg på 
plass. Komiteen opplever at dette har 
vært bra prosesser og har bla diskutert 
løsninger på hvordan evt heltidsansatte 
trenere skal budsjetteres i forhold til 
gruppene og hvordan man skal klare å 
bruke dem på beste mulige måte for alle 
treningsgruppene.

TERMINLISTER
De enkelte gruppene har presentert termin-
listene for hverandre. Dette oppleves nyttig 
ikke minst for erfaringsutvekslinger. Det 
er bra å lære av hverandre om hvordan de 
enkelte gruppene legger opp treningssam-
linger og regattaer samt samkjøring og innlo-
sjering på disse. 
Status

På hvert møte har vi tatt en rask status på om 
antallet seilere i forhold til planlagt, og om 
samlinger og regattaer har gått som planlagt.

SIKKERHET, ORGANISERING 
PÅ BRYGGA
Vi har diskutert nye planer for sikkerhet 
og organisering på brygga, kiosk og sosialt, 
og hvordan man skal få fl ere frivillige med 
til å stille opp og føle ansvar her. 
Rekruttering og beholde seilere
Flere gode diskusjoner rundt hva som 
egentlig skal til for å beholde seilerne 
utover nybegynnere-viderekommende.  
Hvordan aktivisere fl ere frivillige

Vi har diskutert at det er vesentlig å få 
nye foreldre til å være klar over hva vi 
ønsker av dem. Ble enige om at det hadde 
vært fi nt å ha noen av «oss gamle» på 
bryggene i oppstarten av sesongen og til 
å ha en informasjonsprat med foreldrene 
dem mens barna var på vannet. Dette har 
det imidlertid ikke blitt noe av i denne 
sesongen, men bør absolutt gjennomføres 
i kommende sesong.

REGATTA- OG TRENINGSKOMITEEN 
SEILSPORTSENTERET Av Marie Hylen Klippenberg

REGATTAKOMITEEN
Av Niclas Fure

Regattakomiteen på KNS 
Seilsportsenteret har i 2019 bestått av 
Ole Aabye, Elisabeth Ørjavik, Børre 
Hekk Paulsen, Marius Foss, Henning 
Nielsen, Geir Dahl Andersen og Niclas 
Fure (leder). Komiteen har gjennom året 
gjennomført 3 møter samt hatt løpende 
dialog på telefon/epost. Komiteens leder 
sitter også i Arrangementsforum og 
Regattakomiteen på Dronningen og koor-
dinerer aktiviteten på Seilsportsenteret 
med aktiviteten på Dronningen.
Regattaktiviteten på KNS 
Seilsportsenteret har i 2019 vært meget 
høy og vi har med glans gjennomført to 
NC’er, et NM og et lagcup for Optimist. 
I tillegg kommer også Blåveisen og alle 
tirsdagsregattaene våre. Det har vært lagt 
ned stor dugnadsinnsats fra foreldrene for 
å få til alt dette.

SEILSPORTSENTERET

NORGES CUP 1
NorgesCup 1 for 29er og RS Feva ble 
arrangert den 27-28. april på KNS 
Seilsportsenter. 5 seilaser på lørdag og 3 
seilaser på søndag med sol og skiftende 
vind fra 3 til 6 m/s begge dager. Totalt 26 
båter deltok og ekstra hyggelig var at det 
hadde kommet 8 båter fra Sverige for å 
måle krefter med de norske. Svenskene 
var veldig gode, men Mathias & Alexander 
fra KNS trakk det lengste strået og vant 
til slutt. Regattasjef var Karl-Christian 
Agerup og org. sjef var Gwenual Berhet.

BLÅVEISEN
Blåveisen ble arrangert 4-5. mai på KNS 
Seilsportsenteret. Det ble ny deltakerrekord, 
andre året på rad. Hele 113 joller og brett 
deltok hvor Optimist var den klart største 
klassen med 50 seilere. Vi får håpe den 
positive deltakerutviklingen forsetter i årene 
som kommer. Alle klasser fi kk gjennomført 
6 seilaser i fl otte forhold. Regattasjef var 
Sivert Kalvik og Org. sjef var Niclas Fure.

NORGES CUP 2
Norges Cup 2 for BIC T293, RS:X, 
Formula og Foil ble arrangert den 8-10. 
juni ut fra Fynstranda på Hvasser. Det 
deltok 10 BIC seilere, 8 RS:X seilere, 5 
Formula seilere og 5 Foil seilere. Formula 
og Foil var nye klasser i år, og det skal bli 
spennende å se hvordan disse klassene 
utvikler seg fremover. Det ble en fantas-
tisk helg hvor Hvasser viste seg fra sin 
beste side. Alle klasser fi kk 12 seilaser. 
Regattasjef var Henrik Wigers Larsen og 
org. sjef var Johan Schreiner.

NORGESMESTERSKAP FOR 
LASER, 29ER OG FEVA
Norgesmesterskapet for Laser, 29er og 
RS Feva ble arrangert den 9-11. august på 
KNS Seilsportsenter. Regattasjef Karl-
Chrsitian Agerup fi kk gjennomført 9 race 
for 29er og 7 race for RS Feva. Gratulerer 
til Mathias Berthet og Alexander Franks-
Penty fra KNS som nye Norgesmestere i 
29er og Sebastian Tinholt og Alexander 
Reis, Asker Seilforening som nye 
Norgesmestre i RS Feva. 

På den andre banen var det Nils 
Klippenberg som var banesjef og 
leverte 7 prikkfrie race til Laser 4.7 
og 8 race til Laser radial klassen. 
Gratulerer til Ida-Linn Vittersø fra 
Tønsberg Seilforening i Laser 4.7 og Uff e 
Tomasgaard fra Drøbaksund Seilforening i 
Laser Radial som nye Norgesmestre!
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Av Hans Wang

Arbeidsoppgaver som er 
gjennomført eller påbegynt:

BRYGGE
• Landgang ble fl yttet for å 

optimalisere trafi kken på 
bryggen. 

• Laser-stativet ble fl yttet til 
samme side som betong-
slippen og fi kk et påbygg 
for rigger på toppen over 
båtene. Dette for å unngå at 
de stikker ut over bryggen 
langs med betongslippen. 

• De forskjellige klassene 
fi kk avsatt områder for å 
parkere båtene.

• 2020 merkes plassene opp 
og blir avsatt til de ulike 
klassene for å få best mulig 
tilpassing med numme-
rerte plasser.

• Eierløse båter – ikke aktive 
båter, de som ikke betaler 
plassavgift eller trenings-
avgift, fj ernes fra anlegget, 
de tar opp plass som vi 
behøver til aktive båter.

RIB-PLASSERING
• RIBene ble fl yttet til nord-

siden av fl ytebryggen for å 
redusere slitasje på båtene 
som følge av tidvis store 
bølger og vind.

• Flytebrygge i «kanalen» ble 
forlenget for å lage en god 
plass til trener-RIB.

TILHENGERE
• Vi har innført protokoll for 

å holde oversikt på service 

og status på hver enkelt 
henger.

• Vi har også bygget om en 
Harbeck-henger til å ta 
29er og 49er i tillegg til 
Lasere. Denne hengeren 
tar også med en VSR RIB.

UTSTYR
• Vi har oppgradert anker, 

tau, bøyer og nødvendig 
utstyr for å gjennomføre 
trening og regatta.

• Service på båter.
• Rivere har fått nye seter 

og kan brukes videre. Nye 
motorer er montert.

• Lasere 3 stk er planlagt på 
ny gelcoat for å reparere 
mange skader. 

• 29er har fått mye service 
og er nå brukbar. Behøver 
nye treningsseil. 

• RIBer er ettersett og tatt 
service på motorer og 
tilhengere.

• Kjeller - lage bur.
• Nye lagerbur i kjeller, 

som er tiltenkt trenere 
for Laser, 29er, Brett og 
Seilskolen. Planlagt å 
utføre våren 2020.

• Dugnad er utført, vår og 
høst. Det er veldig hyggelig 
å se så mange stille opp. 
Det bidrar til at vi klarer å 
gjennomføre vedlikehold 
og andre oppgaver.

• Nye bygg.
• I forbindelse med å gi plass 

til nye bygg på øvre platt-
form er lager teltet solgt og 
fj ernet.

BRYGGE- OG 
UTSTYRSKOMITEEN Av Henrik Ørjavik

DISKUTERT AV KOMITEEN
Utøverkomiteen har diskutert uniformer til KNS-seilere. 
Vi kom frem til at det burde være strengere regler og at 
seilere (medlemmer fra utøverkomiteen) burde få være 
med å plukke klærne. Bruk av klærne utenfor klubben 
er noe alle seilerne kan gjøre for å promotere seilsports 
senteret. Klubben burde selge klærne billigere til seilerne 
enn det de ble kjøpt for av klubben for å passe på at 
alle har råd til uniform. Siden like klær skal skape en 
fellesskapsfølelse er det viktig at alle har, derfor burde 
betalingen av uniformen være med i treningsavgiften. 

FORTSATT POSITIVE TIL EN TINE-AUTOMAT
En anonym vurdering av trenere er også diskutert. Der kan 
ting som brifi ng, d-brifi ng, holdes planlagte treningstider, 
får du nok tilbakemeldinger og om treneren bidrar til et 
positivt og produktivt treningsmiljø vurderes. 
Vi har foreslått å kjøpe inn mange båter til en (potensielt) 
billigere pris fra leverandøren. Disse båtene kan selges 
billigere til nybegynnere for å bedre rekrutteringen. 
Intensivering av rekrutteringen på sommermoro er vi 
positive til. Vi syntes at en dag på slutten av uken hvor vi 
involverer og viser foreldrene seilingen er en god ide.  Da 
får barna vist dem hva de har lært. Vi syntes også at de 
trenerne som er på sommermoro også burde ha nybegyn-
nere gruppene til høsten, da blir det ikke så skummelt for 
nybegynnere å møte på trening. 

ARRANGERT AV UTØVERKOMITEEN
Flere komitémedlemmer var med å arrangere årets seson-
gavslutning. Noen kom rett fra skolen for å hjelpe til med 
oppdekking og matlaging.

UTØVERKOMITEEN
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SOSIAL, KIOSK 
OG HUSKOMITEEN

Av Aleksander Gjerpen-Huser 

Rekrutteringskomiteen har hatt tre møter 
gjennom sesongen 2019. Komiteen har i 
disse møtene hatt fokus på svakere rekrut-
tering og hvordan vi skal unngå frafall 
spesielt på treningsgruppene på de laveste 
nivåene. Komiteen har kommet frem til 
noen punkter rundt hva man ønsker fokus 
på for sesongen 2020. 

Det er ønskelig at KNS fremstår helhetlig 
og med god og oppdatert informasjon til 
aktive og potensielle utøvere. Vi er avhen-
gige av å være ute i god tid med infor-
masjon da det møtes sterk konkurranse 
fra andre idretter som har treningstider 

på samme tidspunkter som det avholdes 
trening på Ulabrand. 
Komiteen har hatt diskusjoner omkring 
hva man ønsker at treningene skal inne-
holde og på hvilket nivå man ønsker å 
legge seg på. I hovedtrekk har det vært 
diskutert «mestring» som noe svært viktig 
for at man skal sikre at nybegynnere og 
viderekommende fortsetter. Vi har tro på 
at hver trening skal ha helt konkrete og 
lettfattelige mål som hver enkelt seiler 
skal mestre etter hver trening. Tett oppføl-
ging på øktens mål fra gruppens trener er 
også viktig for at hver enkelt seiler føler 
seg sett og opplever mestring. Miljøet og 
foreldreinvolvering har også vært påpekt 
som viktige faktorer. Herunder også i 

hvilken grad og viktighet av foreldreenga-
sjement spesielt for de yngre seilerne. Her 
har det kommet innspill til aktiviteter for 
2020 som komiteen ønsker å følge opp. 
Når det gjelder rekruttering til nybe-
gynner kursene så anerkjenner vi at det 
er tøff  konkurranse mot andre sporter. Vi 
må dermed jobbe aktivt mot spesielt de 
kanalene som kan gi større rekruttering 
på nybegynnere kursene. Her kan det 
tenkes at vi i enda større grad kan utnytte 
potensiale i de omkring 500 barna som 
deltar på sommermoro hvert år. Komiteen 
vil forsøke å se om det er noe mer poten-
siale her for neste sesong i samarbeid med 
administrasjonen.  

REKRUTTERINGSKOMITEEN

Av Cecilia Landmark

Det har vært mye aktivitet på 
Seilsportsenteret med trening, regat-
taer og mange hyggelige sosiale arran-
gementer. Klubbhuset fyller en viktig 
funksjon som møteplass for seilere, 
trenere og foreldre. Det holdes kurser, 
teori undervisning, premiekvelder og mye 
annet! 

I sesongen 2019 har vi tatt initiativ til å 
redusere bruken av plast og engangsar-
tikler ved Seilsportsenteret i tråd med 
klubbens ambisjoner om å bidra til et 
bedre miljø og rent hav!

KLUBBHUSET
Komitéen arbeider for at klubbhuset skal 
fungere på best mulig måte for de aktivi-
teter som foregår på Seilsportsenteret. 
Til Blåveisen og den første NC på 
Seilsportsenteret ble det kjøpt inn en stor 
gassgrill. I forbindelse med Blåveisen ble 
ca. 250 seilere og deres foreldre servert 
burger - grill kapasiteten har fungert godt, 

til stor glede for mange sultne seilere!
Det er planlagt å bygge en utebod langs 
østfasaden (under vinduer ved hjørne 
mot terrasse) for oppbevaring av grill og 
gasstank. Terrassen har blitt oppgradert 
med to robuste bord med benker, som 
tåler å stå ute i vær og vind. 

KIOSK, KJØKKEN
Kolonial
For innkjøp til kiosken, større arrange-
ment etc har vi fått opprettet en bedrifts-
konto hos Kolonial. Dette har fungert 
veldig fi nt og gir oss en god oversikt 
på innkjøp, og letter matservering ved 
regattaer og andre større arrange-
ment.  Kolonial ble brukt både til NC og 
Blåveisen med stor suksess.

Kjøkken
Under dugnaden ved sesongstart ble det 
gjort en omorganisering av kjøkken og 
nærlager – kjøleskap og fryser ble fl yttet 
inn til lager vis à vis garderober. Lageret 
har blitt utstyrt med lås for bedre kontroll 
på varer og utstyr som er knyttet til kiosk 

og arrangementer på klubben.

Oppvaskmaskin
Den største investeringen og oppgra-
deringen av kjøkkenet er utskifting av 
oppvaskmaskin til en rask, eff ektiv indus-
trimaskin! Dette er et løft for kjøkkenets 
funksjon, og vil ikke minst gjøre det 
mulig å kutte ut all bruk av engangsglass, 
-bestikk etc. Det har blitt komplettert med 
mer servise, glass og kopper.
 
Kiosvakter/Tirsdagsregatta
I motsetning til en aktiv og travel trenings- 
og regatta sesong, har det dessverre vært 
lite aktivitet i kiosken på treningsdagene. 
Vaktlister har som tidligere blitt lagt ut på 
Seilsportsenterets Facebook side/Sign-Up 
men med dårlig oppslutning.  Her må vi 
undersøke hvordan vi bedre kan nå ut 
til foreldre og ivrige støttespillere, som 
ønsker å bidra, i sesongen 2020.

Vi gleder oss til ny sesong med huset fullt 
av seilere og foreldre!
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Temaer som har vært arbeidet med i 
komiteen og i direkte dialog med Geir 
Dahl Andersen:

• Det har vært gjort mindre revisjoner av 
den korte sikkerhetsinstruksen. 

• Hjertestartere sjekkes regelmessig.
• Evaluering av bryggevaktordningen:
• - Denne fungerte fi nt noen uker, men  

fl ere grupper stilte ikke med vakter  
noen eller alle dager.

• - Viktig at klassekapteinene får 
fordeling av uker tidlige og at det 
presiseres at det må settes opp en 
ansvarlig alle treningsdager. 

• - Nye foreldre må få sikkerhetsin-
struksen utdelt. Nybegynnerforeldre 
skal ikke pålegges bryggevakt, men 
øvrige foreldregrupper bør informeres 
på foreldremøter at man må påregne 
å stille (minst) en ettermiddag/kveld 

som brygge vakt per sesong. 
• Trenernes rolle i sikkerhetsarbeidet har 

vært diskutert og presisert - de er rolle-
modeller yngre seilere. Rutinene har 
vært innskjerpet etter hendelsen i juni 
der en trener falt ut av båten uten bruk 
av vest eller dødmannsknapp og det har 
vært eget møte med trenergruppen der 
det var fokus.

• - Forsvarlig båtkjøring – overholde  
fartsgrenser

• - ALLTID bruk av vest
• - ALLTID bruk av 

dødmannsknapp  

•  Det må tilbys førstehjelpskurs til 
trenere hvert år. 

• - Trenere (i hvert fall faste trenere) 
må  ha førstehjelpskurs minimum 
hvert  annet år. 

• - Det er ønskelig at trenerne også skal  

få kursing på livredning på vannet i  
tillegg til førstehjelp. Komiteen 

• undersøker om noen kan tilby dette 
innenfor våre praktiske 

• og økonomiske rammer.
• - Kursene bør settes opp i god tid 

før sesongen starter slik at det ikke 
konkurrerer med treninger og andre 
kurs. Det bør også være et kurs i 
starten/slutten av sommeren for 
dem som ikke er i Osloområdet før 
sesongstart. 

• - Trenere kan/må dokumentere 
deltagelse på annet førstehjelpskurs 
om de ikke deltar på oppsatte kurs i 
regi av KNS. 

• Ellen Ekeli er gått ut av komiteen og det 
planlegges å rekruttere et nytt medlem 
fra en av jollegruppene. 

SIKKERHETSKOMITEEN
Av Elise Sverre
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29'er er blitt en veldig populær jolle blant 
ungdom i Europa. Båten er tegnet for 
juniorseilere, den er solid og rimelig i pris. 
Båten er forholdsvis teknisk krevende 
og går fort i lite vind da den har mye 
seilføring og gode trimmingsmuligheter. 
Båten er derfor fartsfylt og morsom å 
seile i mye vind og bølger. Neste år skal 
VM arrangeres i Weymouth i England og 
over 300 båter er forventet å stille til start. 
Det vil si at 600 seilere fra hele verden i 
alderen 13-20 år vil møtes for å seile mot 
hverandre!
 
Treningsgruppen i KNS har i 2019-
sesongen bestått av 12 aktive båter med 
24 seilere. Disse har vært fra KNS, Bærum 
Seilforening, Bundefj orden Seilforening 
og Nesodden Seilforening. Ni av båtene 
har KNS besetning. Mesteparten av 
treningen har foregått på Seilsportsenteret 
med noen helg-samlinger i Moss og 
Tønsberg. Måns Hällstrøm har vært trener 
for gruppen. 

Det har vært høyt aktivitetsnivå i 
sesongen. For enkelte har det vært 
noe vinterseiling, men mest seiling i 
Norge. I tillegg har det vært deltagelse i 
Europacupen for de fl este, VM i Polen, 
EM i Finland, og i tillegg Blåveisen, 
Norges-cuper, svenske Grand Prix, og 
Junior ISAF VM. KNS organiserte den 
første Norgescupen, samt NM for 29`er, 
RF Feva, Laser Radial og 4.7, begge deler 
på Seilsportsenteret.
 
Resultatene i 2019 har vært eksepsjonelt 
gode for KNS-seilerne. Mathias Berthet og 
Alexander Franks-Penty vant Junior ISAF 
VM for andre år på rad. I tillegg vant de 
Kieler Woche, Europa-cupen sammenlagt 
og ble nummer tre i EM. Amalie Wang og 
Fredrikke Foss deltok også i Junior ISAF 
VM for jenter og ble nummer tolv totalt. 
Markus Berthet og Emil Forslund ble fi re 
i VM (U17). Flere andre kom høyt opp på 
resultatlistene i både Europa Cuper, VM 
og i EM.

Ulike nivåer i gruppen håndteres med 
støtte fra foreldrene, i tillegg til samarbeid 
med andre klubbtrenere. Felles trening 
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 hele 29`er 
gruppen.
 
Inn i 2020 sesongen vil vi ha tilskudd av 
nye seilere knyttet til treningsgruppen, 
og vi ser frem til høyt aktivitetsnivå på 
Seilsportsenteret. Våre naboer i Sverige 
og Danmark satser stort på 29`er klassen, 
så målet er å gi et godt trenings- og regat-
tatilbud i KNS slik at vi holder følge med 
våre skandinaviske venner.

TRENINGSGRUPPENE

29'ER
Av Gwenael Berthet

29`ER I  AKSJON.  (Foto: Erik Poppe)

BIC NC
Av Johan Schreiner

Gruppen har i 2019 bestått av Felix 
Dybdahl, Anniken Ezspinoza, Fabian 
Spone, Matthias Halvorsen, Amaia 
Fleischer, Nora Rabo Myhre, August 
Landmark, Mina Mobekk, Oda Sverre, 
Bastian Bakke og Adrian Bielec. Gruppens 
trenere har vært Imogen Sills som hoved-
trener med Sjur Funnemark som assistent.

Første uken etter påske startet ordinære 
treninger, og Blåveisen 4.-5. mai. 18.-19.
mai hadde vi treningsleir på Møvik. NC 
1 ble arrangert av Stavanger seilforening 
1.-2. juni. Det neste store på programmet 
var NC 2 på Hvasser 8.-10. juni. for Bic, 
RS:X og foil/formula, arrangert av KNS. 
For RS:X klassen var dette offi  sielt NM. Vi 
hadde topp forhold over tre dager, og fi kk 

avviklet 12 race i alle klasser. 
Første uken i sommerferien hadde vi 
treningsleir på Hvasser. 

EM ble arrangert i Michmoret i Israel. 
Mina Mobekk, Felix Dybdahl og August 
Landmark deltok. For Felix var dette 
første store mesterskap, mens det var det 
første i 7.8 klassen for Mina og August.  
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Lite vind og ekstrem varme gjorde det tøft 
for de norske seilerne. Det var liten tvil 
om at de Israelske seilerne profi terte på 
forholdene. Seilerne var nok litt mellom-
fornøyd med resultatene.

NC 3 falt dessverre ut av programmet, og 
NC 4 arrangert av RAN ble neste regatta. 
Der ble det bare seilt på lørdagen, da 
det kom inn en skikkelig høststorm på 

ettermiddagen på lørdagen med opptil 22 
m/s i kastene. 

Sesongen ble avsluttet med VM i Cadiz. I 
tillegg til de tre som deltok i EM, var også 
Amaia Fleischer og Nora Rabo Myhre. 
Mesterskapet ga litt blandete resultater. I 
løpet av uken hadde de alt fra venting på 
land pga lite vind og tåke, til godt trykk. 
Alle sammen dro hjem med mange, nye 

erfaringer. 

Jeg vil også trekke frem det gode samar-
beidet og samholdet vi har med Bergen 
seilforening. Både under regattaer nasjo-
nalt og internasjonalt jobber vi sammen 
som team, noe som er helt avgjørende i 
det lille brettseilermiljøet.

Vi ser frem til neste sesong!

Feva-gruppen har hatt et godt oppsving 
fra 2018.   Det har vært stabilt 
oppmøte på treningene; fra 5 til 8-9 
seilere.  Regattagruppa har jevnt over 
trent hver tirsdag og torsdag fra starten 
av mai og ut juni og fra midten av august 
til starten av oktober. 
 
Randulf Bull har vært trener gjennom det 
meste av sesongen, med stand-in stort sett 
de gangene han 
ikke har hatt mulighet til å stille.  Dette 
har stort sett fungert godt. Seilerne har 
gjennomgående hatt en fi n utvikling.

Det har også vært noe foreldrebasert 
Feva-seiling enkelte helger med et par 
av de ivrigste seilerne.

Vi har deltatt i en rekke regattaer; 
deriblant Blåveisen, Neglespretten, 
Askeroptimisten, NC 2, NC 3, NM/
klassemesterskapet og også i Kullavik 
i Sverige.  I alt åtte seilere har deltatt i 
regattaer.  Vi har også deltatt på pinse-
leiren i Tønsberg.  Seilerne har kommet 
opp på et høyere nivå i løpet av sesongen 
og synes det gjennomgående har vært 
moro å seile regattaer.  Vi har hentet fl ere 
fi ne plasseringer, deriblant 2. plass i NM/
klassemesterskapet på hjemmebane.

Båtene til KNS er mye brukt, både i 
AKS-tiden, av Feva nybegynnergruppa, 
Sommermoro og andre aktiviteter.  Båtene 
og utstyret begynner å bli slitt, og det er 
behov for å fornye både båter og utstyr.

FEVA
Av Øyvin Tjore
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Treningsgruppen våren 2019 besto av to 
4.7 seilere og ni Radialseilere, totalt 11 
seilere. Trenere er Mihalis Floros og Mads 
Severin Hassum Olsen. Det er svært en 
aktiv Laser-gruppe der seilere allerede 
før sesongstart hadde lagt ned betydelig 
innsats i forberedelser og trening for å 
være best mulig rustet til egenskapskra-
vene og ytelseskravene som stilles for å bli 
en god Laser-seiler.

Regattasesongen hadde sitt startskudd 
med påskeregatta for Laser i Malcesine, 
Gardasjøen, Italia., med tilhørende 
treningsleir i forkant. 

Så har de internasjonale konkurransene 
fulgt på slag i slag. Seilerne har utviklet 
seg bra gjennom sesongen og de fl este har 
hatt gode enkeltprestasjoner og toppet sin 
karriere som seiler denne sesongen.
• EM Radial 
• VM Radial 
• EM 4.7
• VM 4.7 
• Kieler Woche 

Laser har i ukedagene faste trenings-
tider på seilsportsenteret med Mihalis 
og Mads. Flere helgesamlinger er også 
blitt gjennomført for å øke mengden 
trening på vannet ytterligere. De fl este 

seilerne har vært med på alle de nasjonale 
konkurransene.
• Blåveisen, KNS
• OAS
• NC 1 Stavanger
• NC 2 Kr.sand
• NC 3 Stavanger
• NC 4 Bergen
• NM 

Vi er veldig glade for at vi på høsten 2019 
har fått god rekruttering og tilvekst i Laser 
4.7 gruppen. En god gruppe på seks nye og 
ivrige 4.7 seilere har deltatt på treninger 
og helgesamlinger.
Vi ser frem til 2020 sesongen!

LASER 4.7 OG LASER RADIAL
Av Per K Grønlund, Laser Klassekaptein

STARTFELTET, GARDA PÅ GARDASJØEN EN GOD DAG, I  FRONT PÅ GARDA

EM, ATHEN VM, KINGSTON, KANADA VM, KINGSTON, KANADA

OPTIMIST NC
Av Nils Kuhle 

Gruppen har bestått av ni aktive seilere. 
Aktivitetsnivået har generelt vært høyt 
gjennom sesongen. Nivået i gruppen har 
vært sprikende, men vi har et godt miljø 
med høyt motiverte og ivrige seilerne. 
Hovedtrenere for sesongen har vært 
Mihalis Floros sammen med Mats Severin 
Hassum-Olsen. 

Vi er for øyeblikket i et generasjons-
skifte og gjennom sesongen har tre av 
seilerne valgt å gå over i nye båtklasser. 
Vi regner med i kommende sesong bare 
å være rundt åtte seilere i NC-gruppen. 
Hovedutfordringen for kommende sesong 
er derfor igjen å sikre rekrutteringen til 
NC gruppen for de kommende årene. 
Dette betyr å jobbe opp de andre Optimist 

trenings-gruppene for å øke interessen for 
seiling på NC nivå.  

I vinterferien var syv av våre NC-seilere 
i Athen sammen med Mihalis på trening-
samling. Videre har Mihalis jevnlige hatt 
teorisamlinger i tillegg til fysisk trening 
sammen med de andre KNS juniorsei-
lerne. I mars hadde gruppen en helg på 
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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 organi-
seres 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), 
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.

fj ellet som oppstart for den nye seilse-
songen. I påsken arrangerte KNS i samar-
beid med Tønsberg og Sandefj ord en stor 
treningsleir på Gardasjøen med ca. 30 
seilere fra hele optimist-Norge. Leiren ble 
avsluttet med deltagelse i verdens største 
entyperegatta, med ca. 1 500 optimister i 
to forskjellige klasser.

Gjennom sesongen har seilerne deltatt på 

fi re NC regattahelger samt OAS regattaer. 
Seilerne våre har vist mye god seiling 
hvor fem av våre seilere kvalifi serte seg 
til Junior Nordisk Mesterskap. KNS har 
også på vegne av Norsk Optimistjolleklubb 
arrangert Lagcup med ni lag fra hele 
Norge. Lagcupen ble arrangert på 
Seilsportsenteret. 

I tillegg til regattaer har aktiviteten vært 

høy med muligheter for trening to kvelder 
i uken pluss deltagelse på tirsdagsre-
gattaen. Gruppen har også arrangert en 
rekke helgesamlinger og to seilcamper 
(Ulabrand og Hankø) gjennom sesongen. 
Vi har gjennom sesongen samar-
beidet nært med våre naboforeninger i 
forbindelse med treningssamlinger og 
kveldstreninger.

Laser Mastergruppa i KNS surfer videre 
og tallet på seilere og påmeldinger til 
lokale, nasjonale og internasjonale stevner 
i er god vekst. Sesongen startet i snøvær 
og kuling i april 2019 med sjefen sjøl, Geir 
Dahl Andersen, som kompromissløs gjes-
tetrener. Noen seilere, med prinsipp om 
ikke å seile jolle når det snør, holdt seg på 
land, mens hardhausene var lykkelige for å 
komme i gang med seilingen og badingen. 
Utstrakt reisevirksomhet til tross: gruppas 
tyngdepunkt er på Seilsportsenteret, og 
Sigurd Tveit har vært en veldig god trener 
for oss både vår og høst i 2019. Sigurd 
skjønner at vi voksne seilere må ha klare 
og repeterende instruksjoner, og er veldig 
god på å lage presise rammer for trenin-
gene.  Vi er også med på tirsdagsregatta 
med ungdommen og setter Ole Aabye og 
hans team på gjentagende tålmodighets-
prøver med upresise plasseringer før og 
etter startsignalet har gått.  
Sakte blir vi litt bedre – tror vi – selv 
om noen hevder at halveringstiden for 
innlærte prestasjoner er høy i en viss 
alder. Men vi gjør det vi kan – pakker ned 

rorkulten i krevende rør og bagger, og fl yr 
av gårde til Spania om vinteren for å trene. 
I november dro fem av oss til Barcelona 
Internasjonal Sailing Center (BISC), og 
trente med Angelo Tabernero. Årets uke 
5-seiling skjedde på Gran Canaria for 4. 
året på rad med Kevin og Javier. Gjengen 
KNS-seilere, igjen ispedd med svenske 
innslag, var i år hele 12 personer. Sen 
høst og vintertreningene gir bra løft og 
øker selvtilliten på egne presentasjoner. 
Masterseilerne har også vært aktive på 
terminlistene med 13 påmeldte til NM 
i Bunnefj orden – en kald og krevende 
opplevelse for mange, men egen resultat-
liste for masterseilerne gjorde at innsatsen 
ble belønnet med premier for noen og 
hamburgere for alle. Masterne dukker 
også opp på Norgescuper og andre stevner 
i nærområdet. En stor norsk kontingent 
dro til SM i Kullavik, hvor Per Arne Nilsen 
fra Kristiansand tok en imponerende 
seier med omlag 70 standardseilere på 
startlinja. Den norske kontingenten talte 
13 seilere og bar egne lag T-skjorter levert 
av Morten Lie. Selv svensk radio fant 

oss og fi kk noen svar på hvorfor vi var 
der. Alt i alt var det over 100 seilere på 
lista i Kullavik (standard og radial) – en 
veldig inspirasjon for det norske laget. 
Vi har vårt legendariske Master-NM på 
Rødtangen med Pål Brudevoll som sjefen 
for det hele. Et fantastisk hyggelig arran-
gement med supert banemannskap og 
overlegent opplegg på brygga og på land. 
Musikk, hjemmebrygga øl, mat, kanoner 
og fl agg skaper en helt egen ramme som 
trekker seilere år etter år. I år var vi 12 fra 
KNS (av 32 totalt) og Morten Lie vant en 
velfortjent overall seier. 
Vi aktive Laser Masterseilere i KNS 
er veldig fornøyd med klubben vår – 
med seilsenteret som framstår som en 
VIP-lounge etter besøk i noen andre 
klubber og ikke minst med trener og 
opplegg for klubbregatta. Vi ser fram til 
enda bedre anlegg med nybygg og satser 
på at rammene rundt treninger og tirs-
dagsregattaer blir like gode i 2020. Vi skal 
gjøre det vi kan for å beholde seilere og 
rekruttere nye.

LASER 
MASTER
Av Niclas Domack FRA SM  i Kullavik i 2019
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OPTIMIST REGATTA REKRUTT
Av Eivind Westby

Ulabrand Seilsportsenter er et av de beste 
utgangspunkt for optimistjolleseiling 
i Norge med fantastiske fasiliteter, en 
velorganisert klubb, mangfold av seilere, 
foreldre som støtter og seilingsområder 
som byr på varierte forhold. Har barna 
det trygt og gøy så seiler de mer, og blir 
stadig fl inkere. Det vil en vakker dag bidra 
til resultater. Regatta rekruttgruppen 
utvikler seg gjennom sesongen, noen 
kommer opp fra VK-gruppen (videre-
komne) og noen går videre til NC-gruppen 
(Norgescup) mens antallet har holdt seg 
relativt stabilt på ca. 10-15 seilere. Med 
trening tirsdag og torsdag har det vært 

mulig å delta på tirsdagsregattaer på 
tampen av sesongen. Treningssamlinger 
på vårt eget seilsportsenter i helgene 
har vært særdeles positivt. Det har vært 
et godt samarbeid gjennom sesongen 
med den litt større VK gruppen med en 
del felles treninger og samlinger. Det 
har bidratt til at barna blir tryggere på 
hverandre på tvers av gruppene, får 
fl ere venner og man lærer av hverandre. 
Noen fi kk også være med NC gruppen 
på lagmesterskapet som KNS arrangerte 
inkludert treningssamling i forkant. 
Det gav stort læringsutbytte. Flere av 
seilerne har deltatt på Blåveisen, klubb-
mesterskap, Askeroptimisten og Bærum 
Høstcup, sistnevnte dessverre helt uten 

vind. Askeroptimisten var også kretsmes-
terskap og KNS stakk av med gull i gutte-
klassen, samt vandrepremie hvor fl ere av 
dagens jolleseileforeldre i klubben stod 
inngravert. Det har vært mye bra innstats 
fra seilerne gjennom sesongen. Det er 
gode trenere i KNS. Med en heltidsan-
satt hovedtrener som i tillegg til å trene 
utøvere også bidrar til å utvikle de yngre 
trenerne, har seilerne gode utgangspunkt 
for å utvikle seg. RR gruppen har i løpet 
av sesongen hatt Marte Christophersen og 
Emilie Dahl Andersen gjennom vårsesong 
og Karoline Brudevoll Rognlien og Sigurd 
Tveit som trenere etter sommeren.

2019 KNS RS:X Senior gruppen besto 
av 8 ivrige KNS brettseilere i alderen 19 
til 31 år.

Av Christopher Ulrichsen

DE ÅTTE FLOTTE SEILERNE ER:
Henrik Borge (00), Kristian Wendelborg 
(00), Ola Bjørn (00), Matteo Maaø 
(00), Arne Fritjof Askvig (98), Endre 
Funnemark (98), Arthur Ulrichsen (96) og 
Sebastian Wang–Hansen (88).  

Som tidligere år, har seilerne opparbeidet 
seg et fl ott miljø, selv med et aldersspenn 
på 12 år innad i gruppen. Med godt samar-
beid mellom KNS, NSF, seilerne og vår 
fantastiske trener Lukasz, ser fremtiden 
lys ut i gruppen. Utenom å ha det gøy til 
vanns, er målet Tokyo OL 2020.

Det jobbes fremdeles med hardt arbeid 
over tid, da seilerne ser selv at det er dette 
som skaper progresjon & resultater. 2019 
var, som tidligere år, også preget av mye 
seiling i utandet hvor samarbeidet mellom 

de norske og utenlandske seilerne frem-
deles står sterkt. Vi er helt avhengig av 
dette samarbeidet for at logistikken etc 
går rundt når seilerne reiser såpass mye 
de gjør. 

Som tidligere år, er målet til RS:X gruppen 
deltakelse i OL Tokyo 2020. Håpet og 
troen på deltakelse lever i beste velgående 
i en motivert og positiv gruppe. 

TRENING
Av trening i 2019, fortsatte gruppen med 
fl ere trenings perioder gjennom vinter, 
vår og høst i hovedsak på Gran Canaria 
og Lanzarote.  Her videreførte de fl ott 
matching med seilere fra andre nasjoner 
som England, Frankrike og Spania.  I skri-
vende stund er 6 av seilerne i Melbourne 
for å forberede seg til årets VM, som er en 
viktig kvalifi sering regatta til OL Tokyo 
2020. 

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 2019. Det 
er fremdeles Sebastian som viser til vei. 
Endre viser gode takter med Arthur ikke 
altfor lang bak. 

KOMMENTAR FRA 
KLASSEKAPTEINEN
Jeg er fremdeles imponert over 
entusiasmen i gruppen, som hadde en 
fl ott økning fra året før.  Dette er positive 
gutter som reiser sammen «verden 
rundt» og ordner alt av det praktiske 
på egenhånd, der gjelder bo, trening, 
transport og alt av annet pratiske detaljer. 

KNS RS:X gruppen er fremdeles den 
størte gruppen av norkse seilere som 
represterter KNS og Norge på senior nivå.  

DETTE ER VI STOLTE AV. 
2020 blir et spennende år med tanke 
på kvalifi sering til Tokyo OL i juli. 
Seilerne gleder seg til «å være på tur» og 
kommende regattaer,  hvor målet alltid er 
Gold Fleet, og en plass til Tokyo 2020.

RS:X

WASZP
Av Thomas Nilsson. Foto: SailLogic.

KNS Waszp treningsgruppen har 
sesongen 2019 bestått av 9  seilere. 
Ukentlig treningsdager har vært mandag 
og onsdag og trener denne sesongen har 
vært Anders Klippenberg.

Sesongen startet allerede i januar hvor fl ere 
av seilerne våre deltok i Waszp Games i 
Australia. Etter det fulgte treningsamling 
og regatta i Campione, Garda i påsken.

 I den hjemlige sesongen har seilerne 
deltatt på Waszp Cup og ikke minst 
tidenes første WASZP NM som ble arran-
gert i Larvik i august. Årets store interna-
sjonale mesterskap var i Malcesine, Garda 
i juli som samlet nærmere 100 seilere fra 
hele verden. Seilerne avsluttet sesongen 
her hjemme med den årlige NSF samling 
på Hvasser. Waszp-klassen har i løpet 
av kun 3 år bygget seg opp til en klasse 
med nærmere 30 aktive seilere hvor av 
10-12 seilere er hjemmehørende på KNS 

Seilsportsenteret Ulabrand. Det legges 
opp til en aktiv sesong også i 2020 hvor 
starten er påskesamling i Bergen. 

KNS har ansatt Mathias Mollatt som 
ny trener for Waszp klassen i KNS for 
sesongen 2020 og det gleder vi oss stort til 
og vil bidra til å løfte miljøet ytterligere.
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SEKRETARIATET     KNS 2019

PER BØRSTEIN
Økonomiansvarlig
Per Børstein, økonomiansvarlig
Har ansvar for økonomi og 
administrasjon av havneplasser.

GEIR DAHL ANDERSEN
Leder av KNS Seilsportsenteret
Har ansvaret for daglig drift, all aktivitet 
og utstyr på senteret.

CHRISTIAN RUSCETTA
Fung. Branding- og 
kommunikasjonsansvarlig
Redaktør for medlemsmagasinet Seilas. 
Sosiale medier. Film/video. Mediekon-
takt under regattaer, ansvarlig for all 
informasjon i forkant og under regattaer/
arrangement, samt generell kommunika-
sjon internt og eksternt i KNS. Inne for 
Cathrine i hennes permisjon.

LENE JOHANSEN
Kursansvarlig
Har ansvaret for seilskole, 
kurs og Sommermoro.

THOMAS SCHJETLEIN
Havneassistent
Tekniske forefallsoppgaver, bistår i havne-
anlegg og seilsportsenteret.

SEKRETARIATET     KNS 2019 SEKRETARIATET I 2019 
HAR BESTÅTT AV FØLGENDE:

ANDERS KRISTENSEN 
Generalsekretær
Foreningens øverste leder. Rapporterer 
direkte til styret via styreleder.

EINAR GALTUNG DØSVIG JR
Havnesjef
Har ansvar for den daglige 
driften av hele havneområdet.

KARL KJØRSTAD
Regatta- og matchansvarlig
Har ansvaret for alle regattaene KNS er 
arrangør av, samt ligaseiling. Er også inn-
kjøpsansvarlig og har ansvar for vedlike-
hold av utstyr.

VIBEKE LINDEROTH GRENNESS
Medlems- og sponsoransvarlig
Medlemsservice, drift av nettsider, 
sponsorpleie, og har ansvaret for klær, 
klubbeff ekter og uniformering.

CATHRINE GJERPEN STØRMER
Branding- og kommunikasjons-
ansvarlig (i permisjon)
Samme oppgaver som Christian, som 
overtok stillingen da Cathrine gikk ut i 
barselpermisjon i april 2019. 
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STYRET
Leder Karl-Christian Agerup

Nestleder Nils Klippenberg

Anne Moe Nikolaysen

Ansvarlig for politiattest Nine Paulsen

Alexander Wang-Hansen

Kristian Fodstad

Håkon Ingvaldsen

Vara Kathrine Baardsen

Vara Ida Kathrine Berthet

Ansatt Per Børstein

Ansatt Anders Kristensen

RÅDET
Ordfører Tor Møinichen                      

Viseordfører Bjørn Vadholm                           

Sekretær Jorunn Doornbos

Per Undrum                                    

Jørgen Stang Heffermehl

Stig Herbern 

Trine Tjøm

Tom Ottar

Christian Begby

KONTROLLKOMITEEN 
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 Kai Fegri

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 

Leder Nine Paulsen

Ansatt Anders Kristensen

OVERSIKT OVER KOMITEER

REKRUTTERING OG UTDANNING

 
Leder Henrik Kaastad Ørjavik

Eira Svedal Nilsson

Jens Kaastad Ørjavik

Oda Sverre

Mathias Berthet

Henrik Wetlesen Borge

Ansatt Ida Kathrine Berthet

UTØVERNES KOMITE, SEILSPORTSENTER ULABRAND
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RÅDET
Ordfører Tor Møinichen                      

Viseordfører Bjørn Vadholm                           

Sekretær Jorunn Doornbos

Per Undrum                                    

Jørgen Stang Heffermehl

Stig Herbern 

Trine Tjøm

Tom Ottar

Christian Begby

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 

 
Leder Ledig

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

Nini Nergaard

Trine Tjøm

Ansatt Karl Kjørstad

KONGENS SERIE
Leder Peter Brandt

Sven Ellefsen

Ansatt Karl Kjørstad

INTEGRERT SEILING

HA 1/HAVNEKOMITEEN

KONSEPT HUK AVENY & HAVN

GRUNDIG HANKØ RACE WEEK 

Leder Anne Moe Nicolaysen

Morten Nissen Lie

Per Aaserud

Halvor Friisk

Ansatt Anders Kristensen

Ansatt Karl Kjørstad

FÆRDER STYRINGSGRUPPEN 

Frivillig /RO Anne Moe Nicolaysen

Halvor Friisk

Marit Grundseth

Anders Kristensen

Eirik Brekke

Ansatt Einar Galtung Døsvig

Ansatt Vibeke Grennes

Ansatt Cathringe Gjerpen

Ansatt Karl Kjørstad

FÆRDER ARBEIDSGRUPPEN 

Leder Peter Hauff

Sven Ellefsen

Ansatt Karl Kjørstad

Kontaktperson Styret Anne Moe Nikolaysen

UTSTYR OG MATERIELL 
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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 Christian Ruscetta

Ansatt Cathrine Gjerpen Størmer

KOMMUNIKASJON OG BRANDING 

DRONNINGEN
Leder Erik Ask

Marit Grundseth

Bettina Moen

Einar B. Moen

Per Undrum

Ansatt Anders Kristensen

Leder Frederic Courivaud

Arne Lanatowitz

Magnus Heiervang

Ansatt Karl Kjørstad

POOLBÅT 

Leder Karl-Christian Agerup

Kristian Nyland

Marie Lohte

Alexander Hvam

Eline Snerlebakken

Ansatt Karl Kjørstad

REGATTAGRUPPE POOLBÅT 

Konstituert leder Bendicte Bjørland

Ida Kathrine Berthet

Bente Haaland

Elise Sverre

Christian Espeseth

Marius Foss

Henrik Ørjavik

Ansatt Geir Dahl Andersen

STYRE, SEILSPORTSENTER ULABRAND

Ansatt Anders Kristensen

Ansatt Christian Ruscetta

Ansatt Cathrine Gjerpen Størmer

Halvor Friisk

Jan Fredrik Mack

Kristian Fodstad

Ida Berthet

Sven Ellefsen

Karl Christian Agerup

Leder Vetle Børresen

Bjørn Eckhardt

REDAKSJONSRÅDET SEILAS 

Leder Alexander Gjerpen-Huser

Ole Aabye

Anne Cecilie Ranke

Øyvin Tjore

Eivind Westby

Tilknyttet fra styre: Bendicte Bjørland

Ansatt Geir Dahl Andersen

REKRUTTERING, SEILSPORTSENTER ULABRAND

Leder Cecilia Landmark

Trude Gomnæs Ugelstad

Elisabeth Kaastad Ørjavik

Mette Langås Holt

Kjersti Skrolsvik

Line Wergeland

Ansatt Kristine Høst-Verbraak

Tilknyttet fra styre: Bente Haaland

Ansatt Lene Johansen

SOSIALT HUS OG KIOSK, SEILSPORTSENTER ULABRAND

Leder

Thomas Nilson

Tilknyttet fra styre: Christian Espeseth

Ansatt Per Børstein

KOMMUNIKASJON, BRANDING OG MARKEDSFØRING, 

SEILSPORTSENTER ULABRAND
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Leder Nils Klippenberg

Karl-Christian Agerup

Hans Wang

Ansatt Geir Dahl Andersen

Ansatt Per Børstein

BYGGEKOMITEEN SEILSPORTSENTERET

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 10.11.16 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

pr 25.11.2019 3 6 250 370 79 134 31 59 138 618 229 1815 3732

Herav Liv 0 1 1 3 0 0 0 1 1 12 55 148 222

Leder Marie Klippenberg

29er Klassekaptein Gwenael Berthet

RSX Brett Klassekaptein (Snr) Christopher Ulrichsen

Bic / NC Brett Klassekaptein Nina Myhre

Laser klassekaptein Per Kristian Grønlund

Laser Master Klassekaptein Niclas Domack

RS Feva Klassekaptein Øyvin Tjore

NC Optimist Klassekaptein Nils Kuhle

Reg Rek Optimist Klassekaptein Eivind Westby

Waspz Thomas Nilsson 

Tilknyttet fra styre: Ida Kathrine Berthet

Ansatt Geir Dahl Andersen

TRENING OG REGATTA, SEILSPORTSENTER ULABRAND

Leder Niclas Fure

Børre Hekk Paulsen

Tilknyttet fra styre: Marius Foss

Elisabeth Kaastad Ørjavik

Henning Nilsen

Ole Aabye

Erik Christophersen

Ansatt: Geir Dahl Andersen

REGATTA ARRANGEMENT, SEILSPORTSENTER ULABRAND

Leder Hans Wang

Christopher Ulrichsen

Per Christian Thuen

Nils Kuhle

Peter Hauf

Tilknyttet fra styre: Elise Sverre

Ansatt. Geir Dahl Andersen

UTSTYR OG BRYGGE, SEILSPORTSENTER ULABRAND

Leder Bernt Rognlien

Elise Sverre

Ellen Ekeli

Tilknyttet fra styre: Elise Sverre

Ansatt: Geir Dahl Andersen

SIKKERHET, SEILSPORTSENTER ULABRAND



KNS-medlemmer som har vært med å ta medaljer i VM, EM, Nordisk, 
NM, Kretsmesterskap eller andre viktige regattaer

2019

KNS-medlemmer som har vært med å ta medaljer i VM, EM, Nordisk, 
NM, Kretsmesterskap eller andre viktige regattaer

VERDENSMESTERSKAP

World Cup, 8-meter, 
Cowes, Storbritannia 
(28. juli)

1. plass: «Wanda»
Mannskapet besto av: 
Fredrik Honningsvåg (KNS)
Øistein Sabel Christophersen (KNS)
Thomas Elvik (KNS)
Johan Karlsson (KNS)
Jesper Åberg (KNS)
Lars Ingeberg (Grimstad Seilforening)
Dag Usterud (Brevik Seilforening)
Torgeir Pedersen (Asker Seilforening)

2.plass: «If»
Mannskapet besto av:
Per Ferskaug (KNS)
Morten Gaarud (KNS) 
Odd Erk Aks (KNS)
Petter Honningsvåg (KNS)
Tom B. K. Knutsen (KNS)
Christian Nygaard (KNS)
Marius Borg Hegdahl (Gåsøykalvens 
Seilforening)
Alex Ringstad (Sandefjord Seilforening)
Daniel Andersen (Oslo Seilforening)
Emil Bauck (Oslo Seilforening)

World Sailing Youth 
Worlds 2019:

1.plass – Mathias Berthet og Alexander 
Franks-Penty (begge KNS)

VM Star, Italia (juni 
2019)

3.plass – Eivind Melleby (KNS), Joshua 
Rekvin

VM 5,5m (27.juli-2.
august)

1.plass – Kristian Nergaard (KNS), Johan 
Barne (KNS), Trond Solli-Sæther (KNS)

EUROPAMESTERSKAP

Europa-
mesterskapet 
i 29er, Circolo 
Vela Arco

3.plass – Mathias Berthet, Alexander 
Franks-Penty (begge KNS)

EM, Snipe, damer 
(28.-30.juni)

2.plass  - Anette Melsom Myhre (KNS), 
Anna-Sofia Gregersson (Oslofjorden 
Seilklubb)

INTERNASJONALE MESTERSKAP

Jr Nordic 
Championship (29.
juli-3.august) 

Laser 4.7
2.plass - Jens Johan Kaastad (KNS)

Euro Cup 29er 2019 
- Garda, Italia (23. 
oktober-26.oktober)

1. plass: Mathias Berthet og 
Alexander Franks-Penty (begge KNS)

Hempel World Cup 
Series 2019 – Miami 
(27.januar-2.februar)

1. plass (laser): Hermann Tomasgaard 
(KNS)

29er EuroCup 2019 
sammenlagt:

Mathias Berthet og
Alexander Franks-Penty (begge KNS)

Prøve-OL, Tokyo, 
(19.august)

3. plass – Hermann Tomasgaard (KNS)

Multivan Windsurf 
Cup St. Peter Ording

1.plass junior - Christian Linneru (KNS)

Multivan Windsurf 
Cup Zinnowitz

1.plass junior - Christian Linneru (KNS)

Multivan Windsurf 
Cup Deutsche 
Meisterschaft

1.plass junior - Christian Linneru (KNS)

Kieler Woche (22.-30.
juni)

29er:
1.plass: Mathias Berthet, Alexander 
Franks-Penty (begge KNS)

FCA JUNIOR, 
YOUTH & MASTERS 
SLALOM EUROPEAN 
CHAMPIONSHIP

3.plass junior - Christian Linneru (KNS)

NORGESMESTERSKAP

Killing (18.-19.juli) 1.plass - Anette Melsom Myhre og 
Magnus Hedemark (begge KNS)
2.plass – Fabian Spone og Kristoffer 
Spone (begge KNS)

Knarr (15.-16.juni) 2.plass – Dag Ivar Ytreberg (KNS), Lars-
Petter Hagen (Asker Seilforening)
3.plass – Morten Heldal (KNS), Frank 
Nyborg (KNS), Christian Krefting Nisen 
(Oslo Seilforening)
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NORGESCUP
NC1, Sandefjord: Laser4.7: 1.plass - Jens Kaastad Ørjavik 

(KNS), 2. plass - Nicklas Høst-Verbraak 
(KNS)
Radial: 3. plass - Henrik Grønlund (KNS)

NC2, Kristiansand: Laser4.7:  1.plass - Nicklas Høst-
Verbraak (KNS), 3. plass - Jens Kaastad 
Ørjavik (KNS)

NC3, Stavanger: Laser4.7: 3. plass - Nicklas Høst-
Verbraak (KNS)

NC4, Ran: Laser4.7: 2.plass - Jens Kaastad Ørjavik 
(KNS), 3. plass - Nicklas Høst-Verbraak 
(KNS)

Radial: 2. plass - Henrik Grønlund (KNS), 
3. plass - Didrik Jelstad (KNS)

Sammenlagt 
Ranking etter alle NC 
2019 sesongen:

Laser4.7: 1. plass - Nicklas Høst-
Verbraak (KNS), 2.plass - Jens Kaastad 
Ørjavik (KNS)

Radial: 1. plass - Henrik Grønlund (KNS)

NC 29er og RS Feva 
(25.-26.mai)

1.plass – Mathias Berthet og Alexander 
Franks-Penty (begge KNS)
3.plass – Vilde Skirstad Pollen og Julie 
Sverdup (KNS)

29er, RS Feva, Laser 
Radial, Laser 4.7

29er:
1.plass – Mathias Berthet og Alexander 
Franks-Penty (begge KNS)
2.plass – Markus August Berthet (KNS)
3.plass – Pia Dahl Andersen og Nora 
Edland (Begge KNS)

Laser Radial:
2.plass – Henrik Grønlund (KNS)

RS Feva:
2.plass – Marthea Haaland Tjore og Sen 
Harald Hjort Inao (begge KNS)

Laser 4.7:
3.plass – Nicklas Høst-Verbraak (KNS)

Albin Express 
(23.-25.august)

2.plass - Fabian Spone, Christen Horn-
Johannessen, Kristoffer Spone, Pelle 
Horn-Johannessen (alle KNS).
3.plass - Kristian Nergaard, Tron Soli-
Sæther, Erik Kongshaug (alle KNS)

Mesternes Mester 
(11.-12.oktober) J70

1.plass – Nicholas Fadler Martinsen, 
Martine Steller Mortensen, Emil Fadler 
Kvamme, Gard Jakob Ørka (alle KNS)

2.plass – Fabian Spone, Pelle Horn 
Johannessen, Lars Horn Johannessen, 
Eivind Mellebye, (alle KNS)

3.plass – Herman Horn-Johannessen 
(KNS), Jan Frederik Dyvi (KNS), Gwenael 
Berthet (KNS), Stian Ness Rørvik 
(Tønsberg Seilforening), Malin Sundelin 
Rørvik (Tønsberg Seilforening.

J/70: 1.plass – Thomas Nilsson (KNS), 
Anders Pedersen, Øystein Misje (begge 
Drøbaksund Seilforening), Espen 
Tønnesson (Moss Seilforening)

Finnjolle 3.plass – Kristoffer Spone (KNS)

Laser Standard 1.plass – Hermann Tomasgaard (KNS)

Laser Radial, damer Line Flem Høst (KNS)

WASZP 3.plass – Anders Hylen Klippenberg (KNS)

11:MOD 1.plass – Fredrik Honningsvåg (KNS), 
Terje Sorteberg (KNS), Dag Usterud 
(Brevik Seilforening), Torgeir Pedersen 
(Asker Seilforening)

2.plass – Kyrre J. Tjøm (KNS), Anders 
Wilhelmsen (Tønsberg Seilforening), Per 
W. butler Wang (Tønsberg Seilforening), 
Eilert Kamfjord (Tønsberg Seilforening)

3.plass – Terje Wang (KNS), Svein 
Sørensen (KNS), Dag-Olav Nikolaysen 
(Drøbaksund Seilforening), Vegard Arhoff 
(Soon Seilforening)

Snipe Master 3.plass – Siri Sømme (KNS) og Geir Victor 
Svendsen (Oslo Seilforening)

ORCi (24.-25.august) 1.plass – Sigurd Tveit (KNS), Torkjel 
Valland, Eirik Rosenberg, Aage 
Hedegaard-Larsen, Stein-Åge Blakstad 
(alle Bergens Seilforening), Karl Otto 
Book, Maren Magda Book (begge 
Åsgårdstrand Seilforening), Håkon 
Sandvold (Haugesund Seilforening), 
Stian Østlund (Trondhjems Seilforening), 
Tomas Mathisen (Risør Seilforening)

2.plass – Nils Nordenstrøm, Thomas 
Nilsson (begge KNS), Per Ottar Skaaret, 
Øyvind Brudevoll, Christen With, Silje 
With (alle Asker Seilforening), Espen 
Tønnesen, Pål Tønneson (begge 
Moss Seilforening), Grant Larsen, 
Pål Kongsten, Helge Midtgård (alle 
Sandefjord Seilforening), Sjur Klafstad 
(Oslo Seilforening), Jacob Undrum, Emil 
Dagsberg (begge Tønsberg Seilforening)

3.plass – Ole Aabye, Margrete Velund 
(begge KNS), Aasmund Drolsum, Erik 
Kristiansen (begge Bundefjordens 
Seilforening), Tom Olsen (Frognerkilen 
Seilforening av 1860), Kjetil Rekaa, 
Jørgen Gundersen (Soon Seilforening), 
Håvard Haugland, Magnus Allroth 
(Bærum Seilforening), Fredrik Backe 
(Ullern Seilforening)
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DIVERSE REGATTA
Grundig Ski Yachting 
(5.april-6.april) J70

1.plass - Ole Losnedal (KNS)

3.plass – Eivind Melleby, Nils Petter 
Skaset, Thomas Oksmo, Hans Petter 
Buraas (alle KNS), Anna Sofia Gregersson 
(Oslofjorden Seilklubb)

Grundig Hankø Race 
Week (27.-29.juni)

Drake:
2.plass – Steinar Basberg, Caja Basberg 
(begge Fredrikstad Seilforening), Fabian 
Stenberg (KNS)

8-meter:
1.plass – Lars Ingeberg (Grimstad 
Seilforening), Dag Usterud (Brevik 
Seilforening), Torgeir Pedersen (Asker 
Seilforening), Fredrik Honningsvåg 
(KNS), Øystein Sabel Christoffersen (Oslo 
Seilforening)

2.plass – Tom Knutsen, Marius Borg 
Heggedal, Christian Nygaard, Odd Erik 
Aks (alle KNS), Petter Honningsvåg 
(Bærum Seilforening), Daniel Andersen, 
Emil Bauck (begge Oslo Seilforening)

5,5-meter:
3.plass – Kristian Nergaard, Johan 
Barne, Trond Solli-Sæther (alle KNS)

Melges 24:
1.plass – Herman Horn-Johannessen, 
Jan Borø, Jan Fredrik Dyvi (alle KNS), 
Malin Rørvik-Sundelin, Stian Ness Rørvik 
(begge Tønsberg Seilforening)

Albin Express:
3.plass – Petter Fjellstad, Svein Fjellstad 
(begge KNS), Arild Holt, Halvor Qvale 
(begge Oslo Seilforening)

11-meter:
1.plass – Kyrre J. Tjøm (KNS), Anders 
Wilhelmsen, Per Wilhelm Butler Wang, 
Kjell Rune Magdahl (alle Tønsberg 
Seilforening)

2.plass – Ulf Lønnemo, Rolf E. Dyrnes, 
Martin Johnson (alle KNS), Johnny 
Hjerpseth (Røyken Seilforening)

3.plass – Ingar Kanestrøm, Marie 
Andersson (begge KNS), Bjørn Sterner 
(Asker Seilforening), Falke Dybvik (Oslo 
Seilforening)

H.M. Kongens 
Serieseilaser

Albin Express:
1.plass – Erik Holter, Gunnar Velten 
(begge Oslo Seilforening), Mads 
Johansen (Bærum Seilforening), 
Joachim Bergsbakk (KNS)

IF:
1.plass - Terje Johannesen (KNS), Per 
Juul Hansen (Bærum Seilforening)

Knarr:
1.plass – Bjørn Ekholt (KNS), Stein 
Rundsbech, Trygve Huus (Kragerø 
Seilforening)

Hollænderseilasen 
(31.august)

Turklasse tur 1
1.plass – Trygve Bergsland (KNS), Sigurd 
Coates (Moss Seilforening) 

3.plass – Marius Ilstad, Astrid Nedrud, 
Mia Thu, Camilla Skrede, Nicolay 
Aspestrand, Pål Espen Rillath, Peder 
Linge (alle KNS)

Turklasse tur 2
1.plass – Stig Hagestande (KNS), 
Andreas Bang (ingen klubb), Christoffer 
Løken (ingen klubb), Hans Christian 
Riksheim (ingen klubb), Martin Brekke 
(ingen klubb), Sven Wirsching)

IF (31.august-1.
september)

2.plass – Terje Johannesen (KNS), Per 
Juul Hansen (Bærum Seilforening)

Dame NM 2019 (30.
august-2.septemer)

1.plass – Anette Melsom Myhre (KNS), 
Janett Krefting (Bærum Seilforening)

Melges 24 (30.
august-1.september)

1.plass – Ane Gundersen (KNS), Marius 
Falch Orvin (KNS), Peder Jahre (Tønsberg 
Seilforening), Pål Tønneson (Moss 
Seilforening)

2.plass: Herman Horn-Johannessen 
(KNS), Jan Borø (KNS), Jan Frederik Dyvi 
(KNS), Malin Rørvik-Sundelin (Tønsberg 
Seilforening), Stian Ness Rørvik 
(Tønsberg Seilforening)
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3.plass – Marius Ilstad, Astrid Nedrud, 
Mia Thu, Camilla Skrede, Nicolay 
Aspestrand, Pål Espen Rillath, Peder 
Linge (alle KNS)

Turklasse tur 2
1.plass – Stig Hagestande (KNS), 
Andreas Bang (ingen klubb), Christoffer 
Løken (ingen klubb), Hans Christian 
Riksheim (ingen klubb), Martin Brekke 
(ingen klubb), Sven Wirsching)

First 31.7
1.plass – Emil Kjellesvik, Gunnhild 
Weiseth, Ingeborg Tryti (alle 
Bundefjordens Seilforening), Per-Erik 
Kjellesvik (Oslo Seilforening), Jonas 
Smitt-Amundsen (KNS).

Shorthanded
1.plass – Andreas Lawson, Erik Lawson 
(begge KNS)

Skøyter
1.plass – Esben Richard Hansen (KNS)

Færderseilasen 
(14.-15.juni)

NOR-Rating
1.plass – Lars Magnus Christensen, 
Harald Christensen (begge KNS)

Klassiske treseilere
3.plass – Lars Tingstad med mannskap 
(KNS)

Turklassen tur 3
2.plass – Carl Emil Gottshalk Lie, Hans 
Martin Gottshalk Lie, Fredrik Heffermehl, 
Petter Gautneb, Johan Blair Berg (alle 
KNS)

11-meter
1.plass – Erlend Munkeby, Gunnleik 
Smedstad, Ove Bach Gansmo, Olav Dahle 
(alle KNS)

NOR-Rating T4
1.plass – Bjørn Vadholm (KNS)
3.plass – Amund Høsøien (KNS)

Europacup og NC 
Stavanger (31.mai-2.
juni)

BIC U17
2.plass – August Landmark (KNS)

Optimist B
2.plass - Mette Aabye  (KNS)
3.plass – Vilde Bjørland (KNS)

Laser 4.7
3.plass – Nicklas Høst-Verbraak (KNS)

OAS KM Express 
og Knarr 2019 (11.
juni-4.september)

Albin Express
1.plass – Terje Wang, Peter Brandt, 
Marius Nissen-Lie (alle KNS), Svein 
Sørensen (Færder Seilforening)
2.plass – Morten Larsen, Arnold Teeuwen 
(begge Bundefjordens Seilforening), 
Lars-Jacob Alveberg (KNS)

Knarr
1.plass – Dag Ivar Ytreberg (KNS), Lars 
Petter Hagen (Asker Seilforening)
2.plass – Morten Heldal Haugerud, Frank 
Nyborg (begge KNS)
3.plass – Alexander Arnesen, Niels Kiær 
(begge KNS)

Grundig Sailing 
Cup Son (28.-30.
september) J70

1.plass – Thomas Nilsson (KNS), Espen 
Tønnesson (Moss Seilforening), Magnus 
Andersen (Nesodden Seilforening), Jon 
Aksel Mortensen (Arendals Seilforening)

2.plass – Jostein Grødem (Åsgårdstrand 
SF), Karen Kristoffersen (Åsgårdstrand 
SF), Asbjørn Grødem (Åsgårdstrand SF), 
Trym Markussen (Åsgårdstrand SF)

3.plass -Tina Simensen Oldereid 
(Oslofjorden Seilforening), Anette Myhre 
Melsom (Oslofjorden Seilforening), 
Andreas Myhrvold (Oslofjorden 
Seilforening), Nina Melsom Kristensen 
(Oslofjorden Seilforening), Mari Sveen 
(Oslofjorden Seilforening)
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Under KNS sin hedersfest på Dronningen i januar ble de av alle 
våre dyktige seilere som har utmerket seg i 2019 hedret med priser.

Av Christian Ruscetta

HEDERSPRISER 2019

Prisen ÅRETS SEILER gikk til Mathias 
Berthet og Alexander Franks-Penty, som 
i 2019 tok gull i WS jr. VM 29er, Bronse 
29er EM, seier i Kieler Woche 29er og 
NM-gull 29er.

De andre nominerte i
 denne kategorien var:
- Kristian Nergaard & Trond Solli-Sæther 
(VM-gull 5.5mR, NM-Sølv Express).
- Anette Melsom Myhre (EM-Sølv 
Snipe damer, NM-gull Killing, sammen 
med Magnus Hedemark, KNS, 

NM-gull Dame-NM Snipe, samt gode 
GC-resultater).
- Hermann Tomasgaard (Bronse Prøve-
OL, World Cup-Gull Miami, 4. plass 
World Cup Genoa).

ÅRETS PRESTASJON
Prisen ÅRETS PRESTASJON gikk til 
Nicholas Fadler Martinsen og Martine 
Steller Mortensen, som tok kongepokal i 
Mesternes Mester 2019. De hadde forøvrig 
med seg Emil Fadler Kvamme og Gard 
Jacob Ørka (ikke KNS) på laget. Siden 

vinnerne var utenlands under seremonien, 
ble prisen tatt imot av Martines foreldre, 
Anne Steller Mortensen og Harald 
Mortensen.

De andre nominerte i kategorien var:
-Hermann Tomasgaard (Bronse Prøve-OL 
og/eller World Cup-Gull Miami).
-Mathias Berthet & Alexander Franks-
Penty (Gull WS jr. VM 29er).
-Kristian Nergaard, Trond Solli-Sæther 
(VM-gull 5.5mR).

FRA VENSTRE:  Suayb Özhan (General Manager Norway, Turksh Airl ines),  Anne Steller 
Mortensen og Harald Mortensen, Mathias Berthet og Alexander Franks-Penty



1993 Christen Horn Johannessen
Kristian Nergaard
Espen Stokkeland
Ernst Torp

1994-1995 Ingen

1996 Christopher Spone

1997 -- 2001 Ingen

2002 Reidar Andersen,
Erik Ask
Ole Gjerpen
Einar Sissener
Peter Aas Thorkildsen

2003 Marit Grundseth
Odd Pram
Nils Hauff
Haakon Horn
Paal Erik Bryhn

2004 
    

Peer Moberg
John S. Platou
Marianne Middelthon
Pål A. Næss
Thomas Kresse
Torun Busch
Ola Semm Knutsen
Cecilie Meyer

2005 Jørgen Stang Heffermehl, 
Steff Herbern
Erich Kuhle
Kaare Terland
Egil Wold
Michel Andvord

2006  Lise Landmark
 Morten Lie
 Henning Bull
 Svein Ivarsson

2007  Anders Løchen
 Ragni Bjørnetun
 Aage Inglingstad
 Eivind Astrup
 Ivar Oppkvitne
 Lillian Eike

2008 Peder Nergaard, 
Jostein Stordal, Aleksander 
Wang-Hansen, Per Eugen 
Kristiansen, 
Lars Erik Larsen, Karl 
Kjørstad og Siri Klevaas. 

2009 Eivind Melleby, Nini Høegh 
Nergaard, Sigmund Vatle, 
Rudolf Doornbos, Victor 
Allard, Karin Hartmann.

2010 Petter Ringvold, Lars Knud-
sen, Thorleif Thorleifsson, 
Børge Ousland

2011 Dag Olav Nikolaysen, Bjørn 
Vadholm

2012 Petter Mørland Pedersen, 
Marit Kuhle,
Lene Johansen

2013 Nils Klippenberg, Ole Petter 
Nyland, 
Rolf Palmer

2014 Tom Knutsen

2015 Tom Ottar, Iens Ludvig Høst

2016 Sven Ellefsen, Leif Benestad, 
Thor Petter Christoffersen, 
Sebastian Wang Hansen, 
Marie Mollestad, Tiril Bue, 
Ragna Agerup, Maia Agerup

2017 Ingen

2018 Danckert Mellbye, Håkon 
Ingvaldsen, 
Thomas Nilsson, Peter Hauff, 
Lloyd Tunbridge

2019 Jorun Doornbos, 
Gunnar Gundersen, Ann-Mari 
Paasche Jenssen, Niclas 
Fure, Kristian Fæste,  Carolle 
Reitzer, Arild Berg

OVERSIKT OVER 
HEDERSTEGN
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Av Anders Kristensen

KNS – BÆREKRAFTIG 
UTVIKLING
KNS har som landets største seilforening et stort ansvar for å sørge for at 
klubben og idretten utvikles bærekraftig, slik det også i fremtiden er mang-
foldig seilkultur, et rent hav å seile på, og ikke minst at vi gjør vårt med 
tanke på å redusere utslipp av drivhusgasser.

KNS har en målsetting om å redusere forbruket og redusere mengden av 
søppel som genereres, og mengden av søppel som havner andre steder enn 
i avfallscontaineren. Fremover vil det bli et eget avsnitt i årsrapporten på 
målbare parameter.

Forbruk 2019
Strøm forbruk 920.000 KwH

Vann 8,8 mill. L

Papir 25.000 kopier

Bensin – ribber 12.600 L

Diesel – bøyebåter og biler 3.100 L

Bunnstoff til bøyebåter og følgebåter 20 L

Søppel (Havn på Dronningen
og Huk Aveny 1)

2019

Papir og papp 2,54 T

Glass 2,33 T

Plast 0,48 T

Spillolje 1,91 T

Annen olje 0,98 T

Blandet avfall 28,37 T
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KNS - Resultatregnskap  2019
Regnskap Regnskap Budsjett

Periode 1.januar - 31. desember 2019 2018 2019

DRIFTSINNTEKTER
Kontingentinntekter 5 677 697              5 237 550              5 460 000

Salgsinntekter flagg, vimpler, effekter etc. 1 085 337              694 910                 1 245 900

Startkontingent regatta 2 550 331              1 944 692              2 311 000

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

Sponsorinntekt, offentlig støtte og mva-komp. 4 823 631              4 704 261              4 450 200

Utleie havn, kran, parkering og lokaler 11 711 230           11 150 423           11 480 000

Treningskontingent og kursinntekter 3 901 855              4 072 036              4 705 250

Inntektsført andel forskuddsleie havneplasser 1 729 781              1 728 421              1 600 000

Diverse inntekter 1 768 068              1 503 706              777 650

SUM DRIFTSINNTEKTER 33 867 930               31 656 003               32 650 000

DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader (note 2,3) -12 428 846         -10 640 012         -11 579 045

Varekjøp flagg, vimpler og effekter -452 959               -397 850               -306 120

Regattaprogrammer og kurshefter -116 306               -103 043               -151 100

Møtekostnader -117 691               -95 376                 -150 500

Seilas og Seilmagasinet -1 156 462            -1 169 664            -1 196 500

Bil- og transportkostnader -261 537               -383 184               -256 000

Regattakostnader -1 570 478            -1 377 249            -1 297 800

Forbruksmateriell -88 051                 -73 112                 -70 000

Drift båter -256 338               -181 196               -208 000

Annonser og markedsføring -496 868               -315 073               -658 125

Utgifter kurs/instruksjon -459 137               -757 678               -433 600

Honorar revisjon og juridisk bistand -146 208               -254 525               -80 000

Reparasjoner og vedlikehold -1 588 945            -1 813 867            -1 905 000

Datakostnader -677 984               -857 548               -795 000

Ordinære avskrivninger (note 4) -5 811 012            -5 064 986            -4 760 000

Leie lokaler, brygger og utstyr -1 011 075            -970 023               -892 700

Vann, strøm og renhold -1 778 143            -1 994 445            -2 081 000

Inventar og utstyr -900 281               -710 390               -924 900

Kopiering og kontorrekvisita -66 626                 -83 830                 -75 000

Annen fremmed tjeneste -                         -187 212               -146 000

Konsulenthonorarer -393 622               -300 648               -210 000

Telefon, porto, vakthold -226 793               -246 417               -243 000

Reisekostnader -1 052 623            -1 030 252            -1 387 325

Støtte til aktive -836 420               -950 000               -1 250 000

Gaver og representasjon -19 029                 -32 244                 -17 500

Lisens NSF og kontingenter -591 756               -575 777               -574 000

Forsikringspremier -476 523               -371 200               -385 000

Diverse kostnader -4 067                   -1 485                   -785

Tap på krav 33 558                   21 275                   -139 000

Bank og kortgebyrer -159 160               -123 314               -152 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -33 111 382            -31 040 325            -32 325 000

DRIFTSRESULTAT 756 548                      615 678                      325 000

Renteinntekter 72 600                   67 712                   50 000

Rentekostnader (note 9) -487 882               -176 133               -125 000

NETTO RENTEKOSTNADER -415 282                    -108 421                    -75 000

ÅRSRESULTAT 341 265                      507 257                      250 000

Til egenkapital 341 265                 507 257                 

Sum disponeringer 341 265                      507 257                      

05 ØKONOMI OG FINANS
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Noter til KNS årsregnskap 2019

Note 1 
Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. 
Regnskapsprinsippene for periodiseringer er ikke endret i regnskapsåret.

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. 

Kostnader

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

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

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

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

Premie- og varebeholdning

Premie- og varebeholdning er vurdert til laveste av anskaffelseskost eller virkelig verdi.
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Noter til KNS årsregnskap 2019

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

Det er kostnadsført kr. 1.211.001 i lønn, bonus og annen godtgjørelse til generalsekretær Anders Kristensen.

KNS hadde ytt lån på kr 217.506 til kjøp av bil.  Lånet er belastet med 2% rente og det  er betalt 

månedlige avdrag. Det var stillet betryggende sikkerhet for lånet inntil innfrielse i november 2019 . Generalsekretær inngår i foreningens

innskuddsbaserte pensjonsordning. 

Det er i regnskapsåret kostnadsført kr. 115.000 i honorar til foreningens revisor.  Av dette beløpet henføres kr. 95.000 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. 595.062 vedrørende foreningens ytelses- og innskuddsbaserte   

pensjonsordninger.

Spesifikasjon av lønnskostnader 2 019                 2 018                 
Lønn og feriepenger 9 366 905      8 138 640      

Arbeidsgiveravgift 1 409 560      1 255 522      

Pensjonsforsikring 595 062         595 509         

Andre lønns- og personalkostnader 1 057 319      650 341         

Totalt 12 428 846   10 640 012   

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 1.1.19 5 087 563 71 594 932 176 1 041 149 432 443 18 184 763 32 502 936 1 687 285 4 166 000 64 105 909

  Tilgang 1 933 401 398 912 14 596 663 1 004 176 17 933 152

  Avgang (kostpris) (840 960)          (285 000)            (1 125 960)           

  Akk avskrevet pr 31.12.19 (2 315 043)      (71 594)           (648 385)            (1 041 149)           (432 443)              (15 126 422)       (2 280 525)       (21 915 561)         

  Bokført verdi pr 31.12.19 3 864 961 0 397 703 0 0 17 655 004 27 978 064 1 687 285 4 166 000 55 749 017

  Årets ordinære avskrivn. 1 893 022 189 114 37 862 2 510 489 1 180 525 5 811 012

  Avskrivningstid 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

  Anskaffet 2019 1 933 401 398 912 14 596 663 1 004 176 17 933 152

  Sum 13 788 835      71 599               1 562 333            1 235 223               525 409                   34 824 577          34 368 017      1 687 285            5 852 527       93 915 805            
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Noter til KNS årsregnskap 2019

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. 20.415.146, herav kr. 700.000 i 2019.   Midlene inntektsføres i takt med nedskrivningen av anlegget, 
i dette regnskapsåret er det inntektsført kr. 620.000.   Restsaldo er kr. 17.085.892 pr 31/12-2019. 

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 31.12.2018 12 292 306 20 %
Årets resultat 341 265
Egenkapital 31.12.2019 12 633 571 20 %

Note 8
Bankinnskudd og kontanter

Posten inneholder bundne midler tilknyttet skyldig skattetrekk kr. 360.770.

Note 9
Pantelån og sikkerhetsstillelser

Som sikkerhet for 2 pantelån i Nordea, tilasmmen kr. 11.250.000 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 3,78 %.  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.   
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                    KNS - Kontantstrømanalyse 

2019 2018

Fra  driften
Resultat 341 265 507 257
Ordinære avskrivninger anleggsmidler 5 811 012 5 064 986
Inntekt/avskrivning forskudd havneplasser -1 729 781 -1 728 421
Netto tap avgang anleggsmidler -162 120
Inntektsført gaver/utsatt inntekt -620 000 -620 004
Reduksjon kundefordringer/kortsiktige fordringer (økning i fjor) 203 689 -1 051 017
Økning leverandørgjeld 242 200 81 411
Økning annen kortsiktig gjeld (reduksjon i fjor) 33 073 992 548
Reduksjon i varelager og premier (økning i fjor) 72 006 6 126
Netto kontantstrøm fra driften 4 353 464 3 090 766

Investeringer
Investering båtmateriell -1 933 401 -2 503 705
Investering brygger/bryggeanlegg -14 596 663 -596 750
Investering KNS Seilsportsenter -1 004 176
Investering havnebil -398 912
Netto kontantstrøm fra nyanskaffelser -17 933 152 -3 100 455

Finans
Avdrag pantelån -500 000 -500 000
Opptak nytt pantelån 8 000 000
Netto tilførsel fra forskudd havn 1 438 859 1 198 730
Mottatte gaver og tilskudd utbygging 700 000
Økning av avsetninger kontingent (reduksjon i fjor) 21 674 81 061
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 9 660 533 779 791

Inngående betalingsmidler 12 853 550 12 083 448
Årets netto endring i betalingsmidler -3 919 155 770 102
Utgående betalingsmidler 8 934 395 12 853 550
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Til årsmøtet i Kongelig Norsk Seilforening 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Kongelig Norsk Seilforenings årsregnskap som viser et overskudd på kr 341.265. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne 
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
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Uavhengig revisors beretning -  
Kongelig Norsk Seilforening 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at 
vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om forhold 
av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av 
betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000  
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side 3 
Uavhengig revisors beretning -  
Kongelig Norsk Seilforening 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 12. februar 2020  
Deloitte AS  
 
 
 
 
Bjørn Prestegard  
statsautorisert revisor 
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              KNS - Avdelingsregnskap 2019 - 2018

Regnskap 
Resultat Budsjett 2018

101 Administrasjon -3 613                -2 310                -2 587                
102 Medlem 1 582                 1 786                 2 033                 
103 Salg 145                     190                     337                     
104 Havn 6 759                 6 504                 5 936                 
105 Klubben 345                     248                     18                       
107 Eiendom -550                   -570                   -492                   
120 Styret -269                   -245                   -442                   
130 Sponsorer 58                       -46                      -55                      
110 Båter -1 788                -2 120                -2 018                
300 Regatta drift -407                   -398                   -471                   
999 Finans -146                   
Sum klubbdrift 2 262                 3 039                 2 112                 

140 Turseilergruppen -43                      -77                      -32                      
330 Grundig Sailing Cup -84                      -22                      -11                      
335 J/70 - poolbåt 119                     -73                      31                       
310 Færderseilasen 505                     461                     392                     
315 Hankø Race Week 56                       100                     110                     
320 Hollænderseilasen 52                       78                       90                       
325 Kongens serie 1                         -9                        15                       
340 Ulabrandseilasen -                      
380 Junior VM 49'er- Nacra Risør 83                       30                       -                      
350 Blåveisen 21                       33                       40                       
385 Div Norgesmesterskap 82                       40                       -74                      
340 NorgesCup 8                         10                       -33                      
390 Div. seilaser 53                       -2                        28                       
Sum regattavirksomhet 853                     569                     556                     

620 Seilkurs 117                     313                     233                     
630 Teorikurs 138                     -4                        -91                      
Sum seilskole/kursvirksomhet 255                     309                     141                     

610 Nybegynner dagseiling 257                     154                     -48                      
550 KNS Sport -880                   -1 041                -729                   
501 Optimist nybegynner -55                      117                     120                     
502 Optimist videregående -8                        57                       54                       
504 Optimist NC -255                   -188                   -37                      
515 Optimist regatta rekrutt 6                         -31                      16                       
505 Laser Radial -206                   -175                   -124                   
516 Laser Master 51                       35                       58                       
506 29'er -81                      -45                      -54                      
507 Brett RS:X -232                   -208                   -142                   
508 Brett nybegynner -31                      19                       41                       
509 Brett videregående -31                      -13                      38                       
510 Brett NC -267                   -177                   -72                      
511 Waszp -11                      -96                      -2                        
503 RS Feva nybegynner -3                        
514 RS Feva videregående -9                        16                       15                       
590 Samlinger -74                      -18                      
Sum aktivitet junioravdelingen -1 829                -1 576                -885                   

600 SommerMoro 374                     62                       84                       
Sum SommerMoro 374                     62                       84                       
Sum aktivitet Seilsportsenteret -1 200                -1 205                -660                   

115 Seilsportsenter drift -1 574                -2 153                -1 501                
Sum Seilsportsenteret totalt -2 774                -3 358                -2 161                

SUM KNS TOTALT 341                     250                     507                     

Regnskap 2019
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1 ALFRED W G LARSENS FOND TIL FREMME AV NORSK SEILSPORT  - pr. 31.12.19

INNTEKTER EIENDELER

Renter bankinnskudd 17 Bankinnskudd 280 088

Kursgevinst aksjefond 42 721
Sum inntekter 42 73842 73842 73842 738

KOSTNADER EGENKAPITAL

Bankomkostninger 0 Kapital 01.01.19 237 350
Årets overskudd 42 738

Overskudd 42 738 Kapital 31.12.19 280 088

2 ERIK ANKERS FOND - pr. 31.12.19

INNTEKTER EIENDELER

Renter bank og lån KNS 28 000 Bankinnskudd 2
Mellomregning KNS 51 587
Langsiktig fordring på KNS 1 400 000
Sum eiendeler 1 451 589

KOSTNADER

Revisjonshonorar 8 125
Bankomkostninger 4 640 EGENKAPITAL

Grunnkapital 500 000
Annen egenkapital 951 589

Sum kostnader 12 765 Kapital 31.12.19 1 451 589

Overskudd 15 235 Sum gjeld og egenkapital 1 451 589

3 HALFDAN HANSENS MINNEFOND - pr. 31.12.19

INNTEKTER EIENDELER

Kursgevinst aksjefond 337 088 Bankinnskudd 385 991
Renteinntekter 171 Aksjefond 1 828 561
Sum driftsinntekter 337 259 Sum eiendeler 2 214 552

KOSTNADER EGENKAPITAL

Støtte seilere 50 000 Kapital 01.01.19 1 928 216
Bankomkostninger 924 Årets overskudd 286 335
Sum kostnader 50 924 Kapital 31.12.19 2 214 552

Overskudd 286 335 Sum gjeld og egenkapital 2 214 552

4 MORITS SKAUGENS FOND - pr. 31.12.19

INNTEKTER EIENDELER

Kursgevinst aksjefond 343 311 Bankinnskudd 538 844
Renteinntekter 244 Verdipapirer 1 900 110
Sum driftsinntekter 343 555 Sum eiendeler 2 438 954

KOSTNADER EGENKAPITAL

Bankomkostninger 580 Kapital 01.01.19 2 095 797
Sum kostnader 580 Netto endring 342 975

Kapital 31.12.19 2 438 772

Overskudd 342 975 Sum gjeld og egenkapital 2 438 772

 
 
 

KNS - Fondsregnskap 2019
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INGEN FORSLAG FREMSATT AV STYRET 

06 KJØP, SALG ELLER PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM

07 INNKOMNE SAKER
EN SAKER ER KOMMET INN FRA STYRET I KNS:

• Revidering av lover etter pålegg fra NIF.
• Ny lovnorm Kongelig Norsk Seilforening er pålagt av NIF å følge, hvorfor en rekke oppdateringer må vedtas. 
• Mange små endringer og nye formuleringer.
• Gjennomgang av hver enkel endring er for omfattende, det ønskes derfor tilslutning til alle endringer i sin helhet.
• Det er en rekke formuleringer som ikke følger Lovnormen, men her har KNS fra tidligere fått dispensasjon, det er i vesent-

lighet knyttet til Rådets funksjon.
•  Alle endringer kan leses i sin helhet på www.kns.no

Kontingenter 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Medlemmer over 25 år 1555 1610 1670 1750 1800 1860

Ektefelle/samboer medlemskap 560 580 600 630 650 670

Medlemmer mellom 19 og 25 år 500 500 500 550 570 590

Medlemmer under 19 år 300 300 300 325 340 360

Livsvarig medlemskap (25 x medlemskap) 39000 40250 41750 43750 45000 46000

Livsvarig medlemskap for ektefelle/samboer 
til livsvarig medlem

15000 15000 15000 15000 15000 15000

Æresmedlemmer og innbudt medlem

Familiekontingent 2715 2790 2870 2500 2575 2650

Båtavgift for medlemmer under 25 år 375 375 375 375 390 400

Båtavgift for medlemmer over 25 år 610 630 660 690 710 730

08 KONTIGENTER



 Kongelig Norsk Seilforening 2019  75

09 KNS - Resultatregnskap  2019 - Budsjett 2020
Regnskap Regnskap Budsjett

Periode 1.januar - 31. desember 2019 2018 2020

DRIFTSINNTEKTER
Kontingentinntekter 5 677 697              5 237 550              5 850 000

Salgsinntekter flagg, vimpler, effekter etc. 1 085 337              694 910                 642 000                 

Startkontingent regatta 2 550 331              1 944 692              2 305 000

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

Sponsorinntekt, offentlig støtte og mva-komp. 4 823 631              4 704 261              4 295 000

Utleie havn, kran, parkering og lokaler 11 711 230           11 150 423           12 280 000           

Treningskontingent og kursinntekter 3 901 855              4 072 036              4 436 400             

Inntektsført andel forskuddsleie havneplasser 1 729 781              1 728 421              1 800 000

Diverse inntekter 1 768 068              1 503 706              268 400

SUM DRIFTSINNTEKTER 33 867 930               31 656 003               32 496 800

DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader (note 2,3) -12 428 846         -10 640 012         -12 354 823         

Varekjøp flagg, vimpler og effekter -452 959               -397 850               -197 000               

Regattaprogrammer og kurshefter -116 306               -103 043               -58 100                 

Møtekostnader -117 691               -95 376                 -177 000               

Seilas og Seilmagasinet -1 156 462            -1 169 664            -920 000               

Bil- og transportkostnader -261 537               -383 184               -277 000               

Regattakostnader -1 570 478            -1 377 249            -1 392 025           

Forbruksmateriell -88 051                 -73 112                 -68 000                 

Drift båter -256 338               -181 196               -255 500               

Annonser og markedsføring -496 868               -315 073               -234 000               

Utgifter kurs/instruksjon -459 137               -757 678               -340 200               

Honorar revisjon og juridisk bistand -146 208               -254 525               -121 000               

Reparasjoner og vedlikehold -1 588 945            -1 813 867            -1 842 000           

Datakostnader -677 984               -857 548               -516 000               

Ordinære avskrivninger (note 4) -5 811 012            -5 064 986            -5 700 000           

Leie lokaler, brygger og utstyr -1 011 075            -970 023               -472 500               

Vann, strøm og renhold -1 778 143            -1 994 445            -1 870 500           

Inventar og utstyr -900 281               -710 390               -1 431 200           

Kopiering og kontorrekvisita -66 626                 -83 830                 -42 000                 

Annen fremmed tjeneste -                         -187 212               -20 000                 

Konsulenthonorarer -393 622               -300 648               -128 000               

Telefon, porto, vakthold -226 793               -246 417               -208 000               

Reisekostnader -1 052 623            -1 030 252            -1 306 400           

Støtte til aktive -836 420               -950 000               -950 000               

Gaver og representasjon -19 029                 -32 244                 -18 000                 

Lisens NSF og kontingenter -591 756               -575 777               -667 500               

Forsikringspremier -476 523               -371 200               -462 000               

Diverse kostnader -4 067                   -1 485                   -24 602                 

Tap på krav 33 558                   21 275                   -                         

Bank og kortgebyrer -159 160               -123 314               -108 450               

SUM DRIFTSKOSTNADER -33 111 382            -31 040 325            -32 161 800            

DRIFTSRESULTAT 756 548                      615 678                      335 000

Renteinntekter 72 600                   67 712                   

Rentekostnader (note 9) -487 882               -176 133               -1 150 000           

NETTO RENTEKOSTNADER -415 282                    -108 421                    -1 150 000

ÅRSRESULTAT 341 265                      507 257                      -815 000

Til egenkapital 341 265                 507 257                 

Sum disponeringer 341 265                      507 257                      
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KNS - Investeringsbudsjett  2020

Nybygg seilsportsenteret

Garderober, sekretariat og WC/teknisk 3 350 000              

Diverse inventar og forbedringer 260 000                 

Sum 3 610 000                  

Båter og tilhengere

Utskifting 2 stk RIB m/motorer 500 000                 

Utskifting hengere + 1 ny spesialhenger 80 000                   

1 stk J/70 450 000                 

1 stk 29'er 130 000                 

2 stk RS Feva 120 000                 

1 stk Laser 80 000                   

Utskifting og komplettering av seiljoller, brett etc 50 000                   

Sum 1 360 000                  

Havn Huk Aveny 1

Avslutning av del 1 - startet i 2019 1 650 000              

Del 2 - 4. kvartal 2020 16 200 000           

Elektro del 1 og 2 4 000 000              

Bobleanlegg 400 000                 

Mastekran 100 000                 

Sum 22 350 000               

Brutto investeringer totalt 27 320 000               

STYRET
Verv Navn Valgbarhet Nåværende verv Valgt

Leder Karl-Christian Agerup Ikke på valg 2016

1. nestleder Nils Klippenberg Ikke på valg 2016

2. nestleder Benedicte Lind Bjørland Foreslås valgt (ny) Varamedlem 2020

Styremedlem Kristian Fodstad Ikke på valg Styremedlem 2016

Styremedlem Håkon Ingvaldsen Ikke på valg Styremedlem 2016

Styremedlem Aleksander Wang-Hansen Foreslås gjenvalgt Styremedlem 2018

Styremedlem Kathrine Baardsen Foreslås valgt (ny) Varamedlem 2020

Varamedlem Niclas Fure Foreslås valgt (ny) 2020

Varamedlem Anne Wichstrøm Foreslås valgt (ny) 2020

11 VALG - INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTE 2020
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KONTROLLKOMITEEN
Verv Navn Valgbarhet Valgt

Medlem Anders Myhre Foreslås gjenvalgt 2013

Medlem Jan Borø Foreslås valgt (ny) 2020

Medlem Hebe-Cecilie Nyquist Næss Foreslås valgt (ny) 2020

Varamedlem Iver Waahlen Foreslås valgt (ny) 2020

Varamedlem Tom B.K. Knutsen Foreslås valgt (ny) 2020

VALGKOMITEEN
Verv Navn Valgbarhet Valgt

Leder Pål A Næss Foreslås gjenvalgt 2015

Medlem Anne Moe Nikolaysen Foreslås valgt (ny) 2020

Medlem Tom Ottar Foreslås valgt (ny) 2020

Varamedlem Steff Herbern Foreslås valgt (ny) 2020

Varamedlem Bente Monica Haaland Foreslås valgt (ny) 2020

RÅDET
Navn Valgbarhet Valgt

Bjørn Vadholm Ikke på valg 2014

Per Undrum Ikke på valg 2014

Stig Herbern Ikke på valg 2015

Jørgen Stang Heffermehl Ikke på valg 2019

RÅDET
Trine Tjøm Foreslås gjenvalgt 2016

Jorunn Doornbos Foreslås gjenvalgt 2016

Christian Begby Foreslås gjenvalgt 2016

Carolle Reitzer Foreslås valgt (ny) 2020

Ole Johan Gjerpen Foreslås valgt (ny) 2020

INNSTILLING FRA RÅDET TIL ÅRSMØTE 2020

RÅDET VELGER SELV ORDFØRER, VISEORDFØRER OG SEKRETÆR

KONTROLLKOMITEEN VELGER SELV LEDER

DET HAR KOMMET FORSLAG TIL VALG AV NYE ÆRESMEDLEMMER FRA RÅDET. 
Rådet foreslår Marit Grundseth og Erik Ask som nye æresmedlemmer. KNS Styre har 
enstemmig støttet forslaget. Styret og Rådet ber derfor Årsmøtet støtte forslaget. 

Innstillingen kan leses på www.kns.no

12 FORSLAG TIL VALG AV NYE ÆRESMEDLEMMER



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:
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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NORGES SEILFORBUND
Styret
Jørgen Stang Heffermehl, President

Valgkomiteen
Tor Møinichen, leder

Lovkomitéen
Egil Wold, leder

Arrangør- og dommerutvalget
Tor Møinichen, leder
Thomas Albert Kresse

Appellkomiteen
Harald Holmen Sørensen, leder
Christen Horn Johannessen
Tor Møinichen

Regelkomiteen
Thomas Albert Kresse, leder
Henrik Møinichen
Marit Grundseth
Tor Møinichen

Teknisk komité
Bjørn Vadholm
Sverre Ellingsen
Thomas Nilsson

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

Offshore and Oceanic Committee
Thomas Nilsson

Offshore Special Regulations
Per Bøymo

OCEAN RACING COUNCIL (ORC)

ORC Congress
Per Bøymo
Sverre Ellingsen
Thomas Nilsson

Event and offshore Committee
Thomas Nilsson

Measurement Committee
Per Bøymo

Rating Officers Committee
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



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:


