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Innkalling til 
ordinært årsmøte 

i KNS 2021

Tidspunkt: Onsdag 24. mars kl. 18.00
Sted: Digitalt via Teams, dersom det 
blir mulig å ha årsmøtet som vanlig 
blir det i Huk Aveny 1

Dagsorden i henhold til Lov for
Kongelig Norsk Seilforening:

1. Godkjenne de 
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4. Velge to medlemmer til å  
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8. Godkjenne og behandle 

Foreningens årsberetning.
9. Godkjenne og behandle 

Foreningens regnskap, styrets 
økonomiske beretning,   
kontrollutvalgets beretning og 
revisors beretning.

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

11. Behandle forslag og saker.
12. Fastsette medlemskontingent og 

avgifter.
13. Vedta foreningens budsjett.
14. Behandle foreningens 

organisasjonsplan.
15. Valg
16. Forslag til valg av nytt 

æresmedlem
17. Orienteringssaker

Forslag som skal behandles på 
årsmøtet, må være sendt til styret 
(anders@kns.no) senest én måned 
før årsmøtet. Fullstendig sakliste og 
andre nødvendige saksdokumenter 
med forslag til årsmøtet må være gjort 
tilgjengelig senest én uke før årsmøtet 
på www.kns.no.

Årsmøtet blir digitalt via Teams. 

Ønsker du å bli med i årsmøtet skal du 
registrere deg – gå inn på kns.no for å 
gjøre dette (se artikkelen «Årsmøte i 
KNS 2021» nederst på siden). 
Du vil før årsmøtet få en lenke og en 
veiledning inklusive en veiledning for 
avstemningsprosedyrer og hvordan 
du kan stille spørsmål. Er det slik 
du vet du ønsker å stille et spørsmål 
i selve årsmøtet kan du med fordel 
stille spørsmålet allerede nå til Anders 
Kristensen på anders@kns.no

Styret innstiller Jørgen Stang 
Heffermehl som dirigent. Dersom 
medlemmer ønsker å innstille en 
annen dirigent er det viktig å gi 
beskjed til Generalsekretær Anders 
Kristensen på anders@kns.no. 

Alternative kandidater til rollen 
som dirigent bestille på Huk Aveny 
1 torsdag 24. mars dersom det blir 
aktuelt.
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Tur & Hav

Koronasituasjonen førte til at den fysiske 
nærheten mellom forening og medlemmer 
ble kraftig innskrenket i 2020. Dette 
fi kk naturlig nok store konsekvenser for 
mandagsmøtene i Tur & Hav, der hele 
konseptet handler om å samle tur- og 
havseilere innendørs til sosial sammen-
komst og spennende foredrag. Som en 
erstatning har det i stedet blitt laget 
månedlige mandagsmøter digitalt på 
KNS-TV, med programleder som intro-
duserer ulike innslag, og med et bredt 
utvalg av reportasjer med ulike seilrelatert 
innhold. Antall unike seere samsvarer 
godt med antallet fysisk tilstedeværende 
på de tradisjonelle møtene.

Et av arrangementene som fysisk ble 
gjennomført utendørs i 2020 var sommer-
seilasen langs norgeskysten. Den var 

preget av en del dårlig vær når vi skulle 
samles. Noen dro på forhånd og andre dro 
sammen. Man visste imidlertid om hver-
andre, slik at folk som var i nærheten tok 
kontakt med hverandre. På vei til Arendal 
Seilforening ble det treff  med Vitesse, og 
en annen seilervenn i Lyngør. Snehvit 
var foran hele tiden. Pamina, med Jon 
Peder og Randi Gunn var med. I Kragerø-
skjærgården kom også Torgeir Kleiberg og 
Steinar Stenersen med sine båter.

I juni ble det arrangert ARC 
Langturcamp hos KNS, et samarbeid 
mellom World Cruising Club og Kongelig 
Norsk Seilforening. Målet med campen 
var å møte andre ARC-seilere, lære 
fra erfarne foredragsholdere, og ha en 
hyggelig sosial og lærerik helg med andre 
langturseilere. Enten man har satt en dato 

for avreise, eller bare drømmer om langtur 
og varmere strøk, så vil ARC Langturcamp 
hjelpe med å få kunnskap og forståelse om 
hvordan det er å være på langtur. Erfarne 
foredragsholdere dekket sentrale emner 
som autopilot og vindstyring, rigg og fore-
bygging av slitasje, valg av seil for langtur 
og off shore seiling, sikkerhetsutstyr, ARC 
kommunikasjon og vær- og værvarsel.

TUR & HAV-KOMITÉEN HAR I 2020 
BESTÅTT AV;
Jan Alex Bjurgren (leder)
Håkon Ingvaldsen
Dagfi nn Tvedt
Trine Lunde
Christian Langlo
Vibeke Lindroth (fra sekretariatet)
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Båtpoolkomitéen
Ordningen gir medlemmer i KNS fri tilgang til foreningens 
regattabåter mot å ha innbetalt en treningsavgift på kr. 2500,- pr. 
semester (vår/høst). Seilere i alle aldersgrupper benytter seg av 
tilbudet og miljøet kan beskrives som et ung og internasjonalt miljø.

Båtpoolen bestod i 2020 av fem J/70 
båter og tre J/80 båter og er tiltenkt 
medlemmer ikke har tilgang til egen båt 
eller medlemmer som ønsker tilgang til en 
moderne entype regattabåt.

KNS håper også ordningen kan bidra 
til å fl ere til å fortsette å seile etter en 
avsluttet jolleperiode. 

Sesongen starter normalt etter påske, 
men pga. situasjonen våren 2020 var 
båtene først tilgjengelige fra begynnelsen 
av mai. I tillegg var det begrensninger på 
hvor mange som kunne være om bord, og 
det var kun tillatt med egentrening, ikke 
regatta. Det var også krav til desinfi sering 
av båter og utstyr etter bruk. Vi har grunn 
til å tro at restriksjonene i 2020 hadde 
innvirkning på antallet som benyttet seg 
av ordningen.  

Selv i en vanskelig sesong var det fl ere 
lyspunkter som vi skal ta med oss videre:

En eller fl ere av båtene var i bruk 
nesten daglig fra mai-oktober.

Tre nye lag knyttet seg til ordningen.
Onsdager ble etablert som fast 

treningsdag med egen trener. 
Det er økning i antall J/70’er med fast 

landplass på KNS. 12 båter var lokalisert 
på Dronningen i 2020

Selv med strenge restriksjoner har 
regattagruppen (som representerer KNS 
i seilsportsligaen) trent regelmessig 
gjennom hele sesongen. Det var gledelig å 
se at dette gjorde utslag i årets eneste J/70 
regatta «J/70 Double- handed mix»  FOTO: Trond Teigen - SailLogic
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KNS Havnekomité

Komitéen har hatt tre møter og i tillegg hyppig kontakt over nett.

Da KNS i 2015 la opp strategi for de 
nærmeste år etablerte havnekomitéen 
sitt mål: En havn vi kan være stolte av. 
Havnen på Dronningen er et av forenin-
gens viktigste ansikter utad, og skal være 
en sikker havn der våre båteiere trives. 
Økonomi og daglig drift skal også være 
ivaretatt. I 2020 er vi kommet langt mot 
målet. Vi kan si vi er halvveis, og vi krysser 
mållinjen i 2021. 

Som båteiernes og andre havnebru-
keres kontakt inn til foreningens styre og 
administrasjon, kan komitéen med glede 
konstatere at den første halvparten av 
den nye havnen som ble tatt i bruk ved 
åpningen av årets sommerhavn, har falt 
i smak. Med solide og brede nye brygger, 
med strømkabler og vannrør ryddig 
på plass i egne renner, og et system for 
betaling av strøm etter forbruk, er tilbake-
meldingene meget positive. Ikke uventet 
– men selvsagt gledelig!                                        

Komitéen ser ved årets slutt at 
arbeidet med resten av anlegget er i rute 
slik at vi kan ta i bruk hele den nye havnen 

ved sesongåpning i 2021. Bryggene er godt 
utstyrt med redningsstiger og brannsluk-
ningsapparater. Det er ikke tatt beslutning 
om en såkalt «kjellerbrygge», men hvis 
behovet oppstår i fremtiden vil den kunne 
legges langs broen. KNS er opptatt av å 
være tidlig ute med å møte fremtidige 
miljøkrav. De nye bryggene gir mulighet 
til installasjon av utstyr for oppsugning av 
septik direkte fra den enkeltes båtplass. 
Tiltak for å redusere utslipp av bunnstoff -
rester blir vurdert, bl.a. følges utviklingen 
av et utslippsfritt, fl ytende vaskeanlegg.

Til glede for mange av våre brukere 
har vi fått på plass den nye mastekranen, 
som er satt opp på kaien mellom de to 
båtkranene. Mastekranen er manuelt 
drevet og krever ikke spesiell opplæring 
for brukerne. Opp- og nedrigging kan 
derved skje uten bistand fra havnekon-
toret eller medlem som er sertifi sert for å 
bruke 3-tonns kranen.

Komitéen har arbeidet med å justere 
havnereglementet for å skape klarere 
tekster rundt foreningens og båteiernes 

ansvar, rettigheter og plikter. Det nye 
reglementet ventes godkjent av styret 
vinteren 2021 og vil deretter være 
gjeldende for den påfølgende sesong.                                                           
Komitéen har også gitt forslag til forbe-
dringer av informasjonen om sikkerhet på 
bryggene.

Det er komitéens inntrykk at alle 
båteiere har kommet seg godt gjennom 
en spesiell sesong. Administrasjonen har 
gitt hyppig og god informasjon om smit-
teverntiltak og om arbeidene på de nye 
bryggene. I år som i fj or har båteierne vist 
fl eksibilitet i forbindelse med bryggearbei-
dene som har krevet tidligere avslutning 
av sommersesongen og begrensninger i 
bruk av kranene.

Havnekomitéen har i 2020 bestått av;
Sven Ellefsen (leder), Kathrine 

Baardsen, Bjørn Ekholt, Jorunn Doornbos, 
Håkon Ingvaldsen og Tom Ottar.

Fra KNS-sekretariatet deltar Per 
Børstein, Einar Galtung Døsvig jr, og i 
utvalgte saker Anders Kristensen
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KNS Sport
2020 har vært et spesielt år også for KNS Sport. Vi startet året med høy 
aktivitet i Australia, og full fart mot OL i Tokyo. 

Nacra’en med Nicholas Fadler Martinsen 
og Martine Steller Mortensen nasjons-
kvalifi serte Norge til OL på tampen av 
2019, og jobbet hardt for å overbevise 
Norges Seilforbund og Olympiatoppen 
om at de var verdige en billett. Sebastian 
Wang-Hansen og Endre Funnemark 
hadde samme oppgave i RS:X, mens Line 
Flem Høst i Laser Radial og Hermann 
Tomasgaard i Laser Standard overbeviste 
stort i siste VM før OL med henholdsvis 
bronsemedalje og 6. plass. 

Mens seilerne var i Palma for å 
forberede seg til den viktige regattaen 
som holdes der hver vår, ble som kjent 
store deler av Europa, Norge inkludert, 
nedstengt, og seilerne måtte skynde seg 
hjem. Det ble stor usikkerhet om OL 
skulle avholdes eller ikke. Dette ble en 
krevende periode for seilerne, som måtte 
forberede seg så godt som mulig til et OL 
de ikke visste om kom til å bli noe av. Etter 
hvert som restriksjonene ble løftet kom 
de seg gradvis ut på vannet, og Line tok 
tak for å organisere trening med de beste 
Radial-seilerne i klubben. Hun fi kk gitt 
dem både trening på toppidrettsnivå og 
litt hardt tiltrengt matching selv.

Gjennom året ble det lagt mange 
planer for både trening og forskjellige 
regattaer, hvor noen planer ble til virke-
lighet mens andre måtte avlyses. Da OL 
ble utsatt et år bestemte også Sebastian 
seg for at nok fi kk være nok, la brettet på 
hylla og gikk videre til arbeidslivet.

Gjennom høsten og vinteren vil alle 
våre Tokyo-satsende seilere - Endre, 
Hermann, Line, Martine og Nicholas, 
være i Portugal og på Lanzarote for å gjen-
nomføre vintertreningen der, for nok en 
siste vinter før OL. På tampen av året viste 
Hermann og Line at de fortsetter der de 
slapp før korona-viruset stengte verden, 
med hver sin andreplass i Portugal Grand 
Prix.

I tillegg til Tokyo-seilerne våre har 
vi hatt tre aktive 49er-lag. To i standard 

49er med Alexander Klippenberg / Jeppe 
Nilsen og Mathias Berthet / Alexander 
Franks-Penty og ett 49erFX-lag med Pia 
Dahl Andersen og Nora Edland. Alexander 
Klippenberg fant i løpet av sesongen ut 
at han ikke lenger ønsker å satse på det 
nivået som kreves for å kunne forvente 
gode resultater i OL, mens Jeppe satser 
videre sammen med Thomas Mathisen fra 
Risør. De andre båtene satser for fullt mot 
OL i 2024 og vi har store forhåpninger om 
at begge disse tidligere juniorverdensmes-
trene i 29er vil slå ut i full blomst også som 
seniorseilere frem mot 2024 og 2028. 

KNS Sport har tett dialog med Norges 
Seilforbund og landslagets sportslige 
ledelse for å tilrettelegge for klubbens 
landslagsseilere, samt for seilere som er 
kandidater til å bli landslagsseilere. 

OL 2021 står for døren og vi gjør det 
vi kan for å tilrettelegge for medaljemu-
lighetene der. KNS har som målsetning at 
våre utøvere skal være representert i og 
helst ta medalje i hvert OL. KNS Sport sin 
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 forbin-
delse 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 erfa-
ringsbasert 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 Paris 
(seilingen foregår i Marseille).

KNS Sport har i 2020 bestått av 
Aleksander Wang-Hansen (leder), Eivind 
Melleby, Kristian Fæste, samt Geir Dahl 
Andersen fra sekretariatet.
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KNS Sport
2020 har vært et spesielt år også for KNS Sport. Vi startet året med høy 
aktivitet i Australia, og full fart mot OL i Tokyo. 

Nacra’en med Nicholas Fadler Martinsen 
og Martine Steller Mortensen nasjons-
kvalifi serte Norge til OL på tampen av 
2019, og jobbet hardt for å overbevise 
Norges Seilforbund og Olympiatoppen 
om at de var verdige en billett. Sebastian 
Wang-Hansen og Endre Funnemark 
hadde samme oppgave i RS:X, mens Line 
Flem Høst i Laser Radial og Hermann 
Tomasgaard i Laser Standard overbeviste 
stort i siste VM før OL med henholdsvis 
bronsemedalje og 6. plass. 

Mens seilerne var i Palma for å 
forberede seg til den viktige regattaen 
som holdes der hver vår, ble som kjent 
store deler av Europa, Norge inkludert, 
nedstengt, og seilerne måtte skynde seg 
hjem. Det ble stor usikkerhet om OL 
skulle avholdes eller ikke. Dette ble en 
krevende periode for seilerne, som måtte 
forberede seg så godt som mulig til et OL 
de ikke visste om kom til å bli noe av. Etter 
hvert som restriksjonene ble løftet kom 
de seg gradvis ut på vannet, og Line tok 
tak for å organisere trening med de beste 
Radial-seilerne i klubben. Hun fi kk gitt 
dem både trening på toppidrettsnivå og 
litt hardt tiltrengt matching selv.

Gjennom året ble det lagt mange 
planer for både trening og forskjellige 
regattaer, hvor noen planer ble til virke-
lighet mens andre måtte avlyses. Da OL 
ble utsatt et år bestemte også Sebastian 
seg for at nok fi kk være nok, la brettet på 
hylla og gikk videre til arbeidslivet.

Gjennom høsten og vinteren vil alle 
våre Tokyo-satsende seilere - Endre, 
Hermann, Line, Martine og Nicholas, 
være i Portugal og på Lanzarote for å gjen-
nomføre vintertreningen der, for nok en 
siste vinter før OL. På tampen av året viste 
Hermann og Line at de fortsetter der de 
slapp før korona-viruset stengte verden, 
med hver sin andreplass i Portugal Grand 
Prix.

I tillegg til Tokyo-seilerne våre har 
vi hatt tre aktive 49er-lag. To i standard 

49er med Alexander Klippenberg / Jeppe 
Nilsen og Mathias Berthet / Alexander 
Franks-Penty og ett 49erFX-lag med Pia 
Dahl Andersen og Nora Edland. Alexander 
Klippenberg fant i løpet av sesongen ut 
at han ikke lenger ønsker å satse på det 
nivået som kreves for å kunne forvente 
gode resultater i OL, mens Jeppe satser 
videre sammen med Thomas Mathisen fra 
Risør. De andre båtene satser for fullt mot 
OL i 2024 og vi har store forhåpninger om 
at begge disse tidligere juniorverdensmes-
trene i 29er vil slå ut i full blomst også som 
seniorseilere frem mot 2024 og 2028. 

KNS Sport har tett dialog med Norges 
Seilforbund og landslagets sportslige 
ledelse for å tilrettelegge for klubbens 
landslagsseilere, samt for seilere som er 
kandidater til å bli landslagsseilere. 

OL 2021 står for døren og vi gjør det 
vi kan for å tilrettelegge for medaljemu-
lighetene der. KNS har som målsetning at 
våre utøvere skal være representert i og 
helst ta medalje i hvert OL. KNS Sport sin 
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 forbin-
delse 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 erfa-
ringsbasert 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 Paris 
(seilingen foregår i Marseille).

KNS Sport har i 2020 bestått av 
Aleksander Wang-Hansen (leder), Eivind 
Melleby, Kristian Fæste, samt Geir Dahl 
Andersen fra sekretariatet.

Regattakomitéen i KNS
Regattakomiteen i KNS består av sertifi serte regattasjefer og 
frivillige som har påtatt seg rollen som organisasjonsansvarlig for et 
arrangement inneværende år. 

Regattakomitéen har som oppgave å gjen-
nomføre terminlisten som er satt av arran-
gementsforum (AF). Regattakomitéen 
utnevner en organisasjonssjef for hvert 
enkelt arrangement. Organisasjonssjefen 
setter sammen en komité som skal 
planlegge, bemanne og gjennomføre 
selve arrangementet. Regattakomitéen 
har også ansvar for å ivareta de frivil-
lige funksjonærene som ikke har 

regattasjef-sertifi sering eller verv som 
organisasjonssjef. 

2020 har vært sterkt preget av     
 koronapandemien. De aller fl este 
arrangementene som regattakomiteen 
har ansvaret for gjennomføres i enty-
pe-kjølbåt eller storbåt. Dette innebærer 
fl ere mennesker enn det smittevernre-
glene har tillatt, så kun et fåtall av arran-
gementene på den planlagte terminlisten 

har latt seg gjennomføre som planlagt.
Regattakomitéen har i hele 2020 

jobbet for å gjennomføre så mye som 
mulig uten å gå på kompromiss med 
smittevernreglene. For enkelte arrange-
menter har deltagerne behov for å plan-
legge god tid i forveien. Eksempler på 
dette er Færderseilasen, Grundig Hankø 
Race Week og Hollænderseilasen. I disse 
arrangementene har regattakomitéen 
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kommunisert at en beslutning vedrørende 
gjennomføring eller avlysning tas 2-3 uker 
før arrangementet. Dette er gjort for å 
gi deltagerne så mye forutsigbarhet som 
mulig i en veldig uforutsigbar tid. Andre 
arrangementer har blitt justert eller avlyst 
tett opptil gjennomføring. Dette har blitt 
godt tatt imot av deltagerne som har vist 
stor forståelse for sene forandringer eller 
avlysninger.

Regattakomitéen har normalt måned-
lige møter gjennom høsten og vinteren. 
I 2020 har alle møtene blitt gjennomført 
digitalt.

GRUNDIG VÅRSERIE
Serien var i utgangspunktet ikke planlagt, 
men ble satt opp som et alternativ til 
arrangementene som måtte avlyses. 
Nyttetrafi kken i Oslo var stengt ned og 
dermed kunne vannspeil som tidligere 
ikke var tilgjengelig brukes til regatta-
seiling. Starten gikk fra bryggekanten 
på Dronningen og banene ble satt 
etter dagens forhold. Den svært korte 
avstanden til startområdet (og hjem 
fra målområdet) gjorde denne serien 
populær. Serien var av smittevern-
hensyn kun åpen for Doublehanded, 
Singlehanded og Familieklasser, og gikk 
over seks onsdager fra 6. mai.

FÆRDERSEILASEN VERSJON 2020:
Det var lenge svært usikkert om 
Færderseilasen kunne gjennomføres. 
Å samle mange båter og mennesker i 
Tønsberg var ikke et alternativ og smitte-
vernreglene forandret seg fra uke til uke. 
Da starten gikk 13. juni med 166 båter 
hadde arbeidsgruppen til Færderseilasen 
vært gjennom fi re runder med store 
forandringer grunnet de spesielle 
forholdene.

KNS ønsket ikke å bidra til at båter og 
seilere samlet seg og la derfor start og mål 
i Drøbak gjestehavn. Drøbak har mange 
nærliggende havner/frihavner der de som 
ikke hadde anledning til å reise direkte fra 
hjemmehavn til startområdet kunne legge 
seg, uten at det førte til oppsamling av 
båter og mennesker.  Fra gjestehavnen var 
det også mulig å starte seilasen fra land 
slik at det ikke var behov for en startbåt 
med mange mennesker om bord.
Det var i tillegg en begrensning på 50 
personer i hver klasse/start og kun to 
personer om bord i samme båt med 

mindre de kom fra samme husstand. I 
Færderseilasen versjon 2020 ble start, 
mål, klasseinndelingen og løp basert på 
gjeldene smittevernregler og dermed 
ganske annerledes enn det vi er vant med. 
Nyttige erfaringer ble gjort og de tar vi 
med oss videre. 
Av 166 båter stilte 120 av disse i shorthan-
ded-klassene.  I et år der det meste var 
annerledes kan vi glede oss over veksten i 
norsk shorthandseiling, og gleder oss til å 
følge denne utviklingen videre.

KLASSEMESTERSKAP KILLING
I midten av juli arrangerer KNS normalt 
Norgesmesterskap for Killing på Hankø. 
I 2020 var det imidlertid ikke tillatt å 
arrangere regattaer som tiltrekker seg 
deltagere fra ulike regioner, noe et NM 
gjør. 2020-versjonen ble derfor justert 
til et klassemesterskap der mannskapet 
måtte være i nær familie eller fra samme 
husstand. Klassemesterskapet hadde 36 
deltagere og ble gjennomført 23.-24. juli.

HOLLÆNDERSEILASEN
Etter sommeren hadde de fl este 
blitt vant til den nye normalen, og at 
Hollænderseilasen også ble påvirket 
av situasjonen overrasket derfor ingen. 
Det var fremdeles ikke aktuelt å samle 
mange mennesker på samme sted, og 
seilasen ble gjennomført etter samme lest 

som Færderseilasen med start og mål på 
Filtvet, og med begrensninger på antall 
mennesker om bord. Flere hadde tyde-
ligvis fått med seg at det var shorthande-
d-seiling som gjaldt i 2020, og av 175 båter 
var hele 153 shorthanded. 

SEPTEMBER REGATTA – J/70 
DOUBLEHANDED MIX
Siste helgen i september inviterte 
Grundig, NSF og KNS til J/70 double-
handed mix, der mannskapet består av en 
dame og en mann. Dette formatet har de 
siste årene etablert seg i fl ere klasser og er 
nå en del av programmet under OL i 2024.
Etter en sesong som var sterkt preget 
av situasjonen ønsket arrangørene å gi 
seilerne en verdig avslutning, med en 
regatta der formatet kunne gjennom-
føres som tiltenkt.  Noen justeringer 
måtte allikevel til, og seilerne ble delt inn 
i grupper som seilte heat på ulike tids-
punkt. Regattaen samlet 29 lag og det var 
godt med en tilnærmet normal banere-
gatta, med god deltagelse som avslutning 
på sesongen. Spesielt godt var det å se 
at seilerne som trente jevnlig gjennom 
sesongen, til tross for de store begrens-
ningene, også var de som gjorde det best. 
Doublehanded mix har kommet for å bli, 
og vi kommer helt sikkert til å se mer av 
denne typen seiling i fremtiden.
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KNS klima og miljø
KNS har som målsetning å være en null 
fotavtrykksforening for alle fasiliteter og 
aktiviteter innen 2030. KNS skal være 
ledende som idrettslag for utvikling av 
nye konsepter og løsninger innen klima 
og miljø, og har en ambisjon om å legge til 
rette med enkle løsninger og opplysning, 
sånn at også KNS sine medlemmer kan 
drive med fritidsinteressen sin mest mulig 
klimanøytralt. 

For å nå vår målsetning innen 2030 
har vi ingen tid å miste. Det er derfor blitt 
nedsatt en komite innen klima og miljø, 
bestående av 7 personer (3 medlemmer, 
2 fra styret og 2 fra administrasjonen) 
Komiteen skal utarbeide en handlingsplan 
frem mot 2030 og jobbe med konkrete 
delmål for hele perioden.  

DET ER BLITT UTFØRT FLERE 
MILJØTILTAK
 I FORENING I 2020:
•  Ny strømforsyning til hele havna og 

administrasjonsbygget. Det er satt ut 
strømstolper i det nye bryggeanlegget 
der hver enkelt havnebruker kobler seg 
på og betaler for reelt strømforbruk, noe 
som vil føre til en samlet reduksjon i 

forbruket.
•  Nytt biocidfritt bunnstoff  fra Hempel 

er testet ut på foreningens bøyebåt 
og virker veldig lovende. Første test 
viser til formidabel fartsøkning fra 14 
til 18,3 knop, ingen slitasje ved bruk av 
løftestropper og ingen groer etter endt 
sesong.  

•  Innledet samarbeid med nye aktører 
som skal bidra med både kompetanse og 
miljøvennlige produkter fremover

• Investert i fl erbruksfl asker sånn at vi 
kan redusere antall engangsfl asker til 
frivillige.

• Alt av engangsbestikk og glass i 
plast er fj ernet og erstattet med 
fl erbruksprodukter

• Arrangert 5 strandryddedager med fl ere 
hundre deltagere. 

•  KNS deltok aktivt under årets TV 
aksjon og samlet inn penger til WWF 
og deres arbeid med å bekjempe plast i 
havet.

• KNS gjennomførte også «Rent hav» 
kampanje over 2 uker ifmb TV aksjonen. 
Ukene ble benyttet til informasjonskam-
panjer rundt marin forsøpling med stort 
engasjement blant medlemmer, ansatte 

og samarbeidspartnere. 
• KNS støttet Ocean Bottle og deres 

arbeid med salg av 100 fl asker hvor vi 
samtidig fi kk informert om interna-
sjonal marin forsøpling. 

•  Alle seilkurs hadde et obligato-
risk miljøinnlegg som en del av 
seilopplæringen

•  «Nye» kontorstoler til administrasjonen 
kjøpt brukt vie Movement

•  Blått Flagg – internasjonal miljøsertifi -
sering av havnen i Huk Aveny 1

• Innstallert manuell hov foroppsamling 
av søppel i vannskårpen i tillegg til en 
Seabin som suger inn overfl atevann og 
samler søppel som fl yter, begge deler på 
Seilsportsenteret.

FORBRUK 2020 2019

Strøm 773,117 kWh 920,000 kWh

Vann 8,5 mill. L 8,8 mill L

Papir 21.511 kopier 25.000 kopier

Bensin - Ribber 8.982 L 12.600 L

Diesel - bøyebåter og biler 2.024 L 3.100 L

Bunnstoff til bøyebøter og følgebåter 10 L biocidfritt 20 L

AVFALL (HAVN PÅ DRONNINGEN OG HUK AVENY 1) 2020 2019

Papir og papp 2,35 T 2,54 T

Glass 1,58 T 2,33 T

Plast, hadde ikke sortering i 2020 0 T 0,48 T

Spillolje 2,49 T 1,91 T

Annen olje 1,56 T 0,98 T

Blandet avfall 27,45 T 28,37 T
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Kommunikasjon- og brandingkomitèen har i 2020 bestått av Håkon 
Ingvaldsen (leder), Ellen Bruusgaard, Cathrine Gjerpen Størmer, 
Anders Kristensen, Christian Ruscetta, Niclas Domack, Vibeke 
Grenness.

SEILAS:
Vårt klubbmagasin ble som vanlig utgitt i 
fi re utgaver; vår, sommer, høst og vinter. 
Opplaget har i 2020 vært på 4200. Bladets 
formål er å dekke alt av foreningens 
mange aktiviteter, stort og smått, slik at 
medlemmene er 100% oppdatert. Siden 
2020 ble et svært spesielt år, med en koro-
nakrise som satte kjepper i hjulene for en 
rekke arrangementer både til vanns og på 
land, har naturlig nok en del av innholdet 
i bladene handlet om hvordan foreningen 
har håndtert dette. Der det tidligere har 
vært skrevet om arrangementer og regat-
taer som har funnet sted, har en del repor-
tasjer omhandlet hvordan eliteseilerne 
har håndtert den vanskelige hverdagen, 
eller hvordan KNS har jobbet for å lage 
alternative arrangementer og regattaer, 

innenfor strenge rammer av restriksjoner.
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 2020 hatt tilgang til Seilmagasinets 
digitale utgave, og den trykte utgaven til 
en hyggelig pris. Seilmagasinet er ingen 
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. Under 
Færderseilasen versjon 2020 hadde KNS 
et direkte samarbeid med Seilmagasinet, 
der vi med Amedia som tredjepart, gjen-
nomførte en maraton-sending fra seilasen. 
Amedia organiserte TV-studio på Son 
Hotel & Spa, seilmagasinet stilte med 
studiovertskap, og KNS stilte med utegå-
ende reportere på vannet. Sendingen gikk 
på Amedias plattform. 
 
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 seilsportsen-
teret, havnerelatert informasjon og nett-
butikk for salg av klubbklær. Høsten 2020 
ble prosjektet med å lage nye nettsider 
iverksatt, et prosjekt som pågår utover 

vinteren og våren 2021. Målsettingen er å 
lansere nye nettsider før sommeren 2021. 
De nye nettsidene vil bli mer oversiktlige, 
og lettere for brukerne å manøvrere i, 
både på PC og på smarttelefon. 
 
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 2020 hadde 
vi 4 363 følgere på Facebook. Vi har 
publisert en stor bredde av informasjon, 
alt fra resultatoppdateringer, videoer 
med intervjuer og praktiske tips, aktuelt 
fra regattaer/arrangementer, til bilder 
og videooppdateringer om utbygging av 
havneanlegg. 

YOUTUBE:
En positiv konsekvens av koronakrisen er 
derfor at den tvang oss til å fremskynde 
planene om økt digitalisering og satsing 
på levende fi lm. YouTube-kanalen har 
blitt hovedplattform for KNS-TV, der vi 
har kjørt direktesendinger med nyttig og 

Kommunikasjon- og 
brandingkomitéen
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STYRETS BERETNING 2020

KNS SEILSPORTSENTER 
ULABRAND

Det har vært god aktivitet på KNS 
Seilsportsenter Ulabrand også gjennom 
2020. Det er ingen tvil om at det har vært 
en annerledes sesong for seilerne. Sesongen 
var preget av lite utenlandsaktivitet og 
redusert regattaseiling. Derimot ble det mye 
trening på hjemmebane. Antall deltagere 
på våre treninger har vært i overkant av 360 
seilere. I tillegg har vi alle som har deltatt på 
kortere eller lengre seilkurs og de i under-
kant av 400 deltagerne på sommerleirene. 
På KNS Seilsportsenter har vi et bredt 
spekter av seiling og seilere i aldersspennet 
fra 5 til godt over 70 år. De store klassene 
er: Brettseiling, med egne opplæringsbrett 
og konkurransebrettene BIC, Iq-foil jr og 
Iq-foil. Optimistjolle på alle nivåer, Laser (nå 
ILCA) 4.7, Radial og Standard, Waszp, Feva, 
Skiff ene; 29’er,49’er og 49’erFX. I tillegg 
bruker Seilskolen A-jolle og RS Quest som 
opplæringsbåter. Noen av våre seilere er 
også brukere av foreningens J-70 og J-80 
(lokalisert på Huk Aveny). Sesongen ble 
åpnet på Seilsportsenteret ved påske og 
rundet av i november som normalt.

ET EKSTRAORDINÆRT ÅR
Styret har gjennom sesongen arbeidet 
mye med hvordan vi skulle gjennomføre 
og tilrettelegge for seiling innenfor de til 
enhver tid gjeldene smittevernreglene, 
både nasjonalt, internasjonalt og lokalt. Vi 
har hatt tett dialog med administrasjonen, 
seilforbundet og andre relevante klubber 
gjennom hele perioden. Det har vært satt 
i gang mange tiltak og mye frivillig ekstra 
arbeid er lagt ned for at vi skulle holde 
aktiviteten oppe for seilerne.

Vi har som styre vært nødt til å tenke 
nytt på mange områder, det tvinger frem 
løsninger vi ikke trodde ville være mulig 
og som vi vil kunne nytte i fremtiden. Det 
har vært mye god seiling lokalt noe som 
styrker miljø og samhold i klubben og som 
på sikt bidrar til positiv kulturbygging.

ORGANISERING OG 
STYRETS ARBEID
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 styre, og de ulike under-
komiteene jobber med et bredt spekter 
av områder og oppgaver som er viktige 
i Seilsportsenteret sin drift og aktivitet. 
Komiteene drives etter et «selvfornyel-
sesprinsipp» som stort sett fungerer godt. 
Det har vært god aktivitet i komitéene og 
mange frivillige har vært involvert 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 hatt 
gjennom 2020.

Lederen for utøverkomiteen, som er en 
aktiv seiler har vært med i styret gjennom 
2020. Dette er i tråd med KNS’ ønske om 
en tett kobling mellom seilerne, styrets 
arbeid med utvikling og ivaretakelse av 
Seilsportsenteret over tid.

Det ble avholdt 5 styremøter i 2020, 
med tilhørende for- og etterarbeid i 
samarbeid med komiteene og den daglige 
ledelsen av Seilsportsenteret.

KNS WAY
I KNS er det etablert faste beskrivelser 
av prosesser og rutiner for hvordan akti-
vitetene og annet arbeid i foreningen kan 
organiseres og utføres. Disse standar-
dene er samlet under paraplyen «KNS 
Way» og er et nyttig verktøy også for 
Seilsportsenteret i forbindelse med orga-
nisering og gjennomføring av juniorar-
beidet. Seilsportsenteret skal føre an og 
bygge og vedlikeholde en kultur for gode 
standarder blant trenere, seilere, foreldre 
og alle som benytter seg av senteret. KNS 
Way handler om alt fra å skape et inklude-
rende miljø, spre kunnskap og holdninger 
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om hvordan ta vare på utstyr og anlegg, 
sikkerhet og annet vesentlig som bidrar 
til at en god, morsom og sikker opplæring 
i seiling. Styret har gjennom 2020 jobbet 
videre med etterlevelsen av KNS Way. Vi 
har gjennom 2020 opplevd at det er blitt 
tvunget frem enda bedre struktur og orga-
nisering av blant annet utstyr på bryggen, 
og vi vil fortsette å utvikle KNS WAY og 
etterlevelsen av den i 2021. 

VELLYKKET OG VERDIFULL 
OPPGRADERING AV ANLEGGET
Det var en glede at seilsportsenerest stod 
ferdig før sesongen startet. Det «nye» 
senteret har sikret at vi til enhver tid 
kunne etterleve de smittevernstiltakene 
som var gjeldene med et godt antall seilere 
på bryggen. Det store bryggearealet har 
sjeldent hatt så høy verdi som det har hatt 
gjennom 2020. Vårdugnaden ble gjen-
nomført og vi fi kk klargjort anlegget før 
sommeren. Høstdugnaden ble dessverre 
avlyst, men takket være administrasjonen 
var senteret ganske ajour med forbere-
delser for vinteren.  Det er fortsatt fokus i 
styret på å videreutvikle senteret for enda 
mer aktivitet blant annet ved å se på en 
bedre tilrettelagt slipp ved innkjørselen. 

ARRANGEMENTER PÅ SENTERET OG 
AKTIVITET GJENNOM 2020

I starten av sesongen måtte vi avlyse 
bl.a. Blåveisen, men utover i mai ble det 
etter hvert mulig å arrangere mindre 
regattaer. Her ble det gjort en fl ott innsats 
fra Regatta-arrangementskomiteen i 
samarbeid med de ulike klassekapteinene 
og treningsgruppene slik at vi kunne 
arrangere mindre regattaer de ulike 
helgene. I august arrangerte vi NM i 
Laser og NC i Skiff . Dette ble et vellykket 
arrangement hvor Seilsportsenteret 
fi kk visst seg frem fra sin beste side. 
Klubbmersterskapet og supertirsdag ble 
slått sammen til et todagers arrangement. 
Dette ble også vellykket og vil bli gjentatt 
i 2021. Vi var dessverre nødt til å avlyse 
de fl este avslutningene vi pleier å ha på 
senhøsten grunnet smittesituasjonen i 
landet.  Vi vil samle seilerne med en gang 
omstendighetene tillater det i 2021.  

NC gruppen i Optimist rundet av 
sesongen med Høstsamling på Hankø. 
Hankø Yachtclub (HYC) har et fantastisk 
anlegg og vi er veldig glade for det gode 
samarbeidet og muligheten vi har til å 
arrangere samlinger her.  Det ble en god 

samling med 100% ! deltagelse fra våre 
seilere og en fl ott innsats fra foreldrene i 
gruppen. Leiren ble arrangert i samarbeid 
med Fredrikstad Seilforening og Bærum 
Seilforening med totalt 30 seilere. 

I starten av sesongen var det ikke 
mulig å drive med tomannsjolleseiling 
ift. smittevernreglene. Seilerne i disse 
klassene måtte derfor tenke alternativt i 
starten av sesongen og kom ikke i gang i 
sine klasser før i begynnelsen av mai. Til 
gjengjeld var det da noen veldig ivrige 
seilere som sto klare og aktiviteten var høy 
fra første stund. 

Windsurfi ngsgruppen på 
Seilsportsenteret har de siste årene økt 
betydelig og det har vært en glede å se 
hvor ivrige de har vært gjennom sesongen. 
Iq-foil er jo bestemt som det nye OL 
brettet i 2024 og fl ere av våre seilere 
er i gang. Høsten 2020 kom Iq-foil jr 
klassen, og veldig mange av våre beste BIC 
seilere konverterte til det nye utstyret. 
Ved inngangen til 2021 er KNS en av de 
ledende klubbene internasjonalt på dette 
området. 

Noen av våre toppseilere har i år lagt 
mer av sin trening i hjemlige farvann og på 
Seilsportsenteret. Dette har vært en vinn 
vinn situasjon hvor toppseilerne har fått 
verdifull matching i en tid hvor det var 
vanskelig å reise internasjonalt, samtidig 
som våre yngre seilere har fått en unik 
mulighet til å matche seg på høyt inter-
nasjonalt nivå. Dette setter vi stor pris på 
og vi vet også hvilken verdi det har for de 
kommende generasjonene.  

I år arrangerte vi sammen med Norges 
Seilforbundet og Clean Seas strandrydde 
dag på senteret med god oppslutning. 
Fokus på bærekraft er økende innad i 
klubben og noe styret vil jobbe aktivt med 
i tiden som kommer. 

GODE RESULTATER 
Line Flem Høst tok bronsemedalje i 
VM i OL klassen Laser Radial i februar 
og ble kåret til «årets seiler» av Norges 
Seilforbund. Hun ble også nominert til 
«Årets sportsprestasjon i 2020» under 
Idrettsgallaen.  Vi gratulerer så mye.

Hermann Tomasgaard gjorde også et 
godt VM i februar og endte på en sterk 
6.plass

GOD REKRUTTERING
I år var første gang vi arrangerte Sailcamp 
på Ulabrand i tillegg til Sommermoro. 

Under Sailcamp ukene har vi større 
fokus og bruker mer tid på seilopplæring 
og mestring. Vi tror dette er viktig ift. 
å få større rekruttering fra ukene med 
sommerseiling. Det er færre deltagere 
på Sailcamp ukene for å sikre en tettere 
oppfølging og utstyr til alle deltagerne. I 
og med at Sailcamp ukene er lagt opp til 
færre deltagere kunne vi også gjennom-
føre stort sett etter planen, selv om smit-
tevernreglene krevde en del tilpasninger. 
For Sommermoro måtte vi nedskalere 
antall deltagere for å kunne gjennomføre. 
Til gjengjeld ble tilbudet utvidet til fl ere 
uker og det ble arrangert Sommermoro 
gjennom hele sommeren. Totalt sett fi kk 
vi mange deltagere gjennom sommeren 
som fi kk oppleve Seilsportsenteret på 
årets fi neste måneder, i juni, juli og august.  
Vi må igjen bare få takke alle ansatte som 
gjorde en ekstra innsats for å få gjennom-
ført ukene på en god måte.  Evalueringen 
av campene er positiv og vi vil også neste 
sesong tilby en kombinasjon av Sailcamp 
og Sommermoro. 

Vårkursene for nybegynnere ble utsatt 
noe pga av smittevernsituasjonen, men vi 
fi kk arrangert noe i forkant av sommeren, 
samt at høstens kurs ble gjennomført 
etter planen og med god deltagelse.   Vi vil 
fortsette å jobbe med nye muligheter for 
å sikre at rekrutteringen opprettholdes på 
et godt nivå. 

TIDEN FREMOVER
Det er ingen tvil om at vi går et nytt anner-
ledes år i møte. Vi må forberede en plan a, 
men alltid være klar med plan b (og c) hvis 
noe endrer seg.  Gjennom 2020 er alle blitt 
vant til løpende endringer og dermed blitt 
bedre til å omstille seg i det korte bildet. 
På lengre sikt jobber vi med nye konsepter 
for store og små slik at vi hele tiden skal 
sikre godt belegg på senteret.  Mye av 
jobben er likevel å gjøre en løpende evalu-
ering av hvordan vi gjennomfører aktivi-
tetene i dag. Vi ser frem til 2021 og videre 
arbeid med komiteene og arrangementene 
for 2021. Første kick off  blir Norges cup 
for Optimist og Skiff  i april. 

Vi gleder oss til 2021 sesongen og ser 
frem til å treff es med eller uten munnbind 
på bryggen. 

Regattakomitéen på 
KNS Seilsportsenter

Regattakomitéen har gjennom 
året gjennomført tre møter, 
og komiteens leder sitter 
også i Arrangementsforum og 
Regattakomitéen på Dronningen, 
og koordinerer aktiviteten på 
Seilsportsenteret med aktiviteten 
på Dronningen.

Regatta-aktiviteten på Seilsportsenteret har i 2020 vært påvirket 
av koronapandemien. Sesongen startet med avlysninger og 
fl ytting av regattaer, før vi 15. mai fi kk grønt lys av NSF til å 
arrangere regattaer for ungdom t.o.m. 19 år, med et deltakerantall 
på maksimalt 50 personer. Som senere i juni ble dette økt til 200 
personer. Vi må derfor kunne si at jolleseilerne har vært heldige 
sammenlignet med f.eks. storbåtseiling, som ikke har fått lov å 
seile regatta i det hele tatt.
Årets høydepunkt har nok vært Norgesmesterskapet for Laser 
4.7 og radial som gikk på Lysakerfj orden i begynnelsen av 
august. Her hadde vi deltakerrekord og fantastiske forhold. Det 
ble seilt åtte race fordelt på de tre dagene vi hadde til rådighet. 
Seilsportsenteret viste seg fra sin beste side og det nye anlegget 
med nye hus på brygga fungerte veldig bra.

I tillegg til alle disse regattaene har det også gjennom hele 
sesongen vært faste tirsdagsregattaer for alle jolle- og brett-
klasser i KNS. Her legges det ned en stor dugnadsinnsats av våre 
to regattasjefer Ole Aabye og Johan Schreiner. Tusen takk for 
super innsats gjennom sesongen.
Avslutningsvis må vi også trekke frem brettgruppen i KNS. En 
fantastisk gjeng seilere og foreldre som har i løpet av sesongen 
arrangert hele fem forskjellige regattaer. Foiling har nå også 
kommet til brettklassene - vi kan nå telle 15 nye brett i den nye 
OL klassen IQ-Foil Junior og Senior i KNS. Vi skal ikke blir over-
rasket hvis vi ser noen KNS seilere på startlinjen i et fremtidig 
OL.
Regattakomitéen på KNS Seilsportsenteret har i 2020 bestått av 
Niclas Fure (leder), Ole Aabye, Elisabeth Ørjavik, Børre Hekk 
Paulsen, Marius Foss, Henning Nielsen, Johan Schreiner og Geir 
Dahl Andersen (sekretariatet).

Dato Arrangement Deltagere
15-16.05 Blåveisen BIC og IQFoil 20

23-24.05 Blåveisen Optimist U15, U12 26

20-21.06 Hvasser Cup BIC og Waszp 47

07-09.08 Norgesmesterskap Laser 68

08-09.08 Norgesmesterskap Open Foil og BIC 25

08-09.08 NorgesCup 29er og 49er 30

29-30.08 NorgesCup Larkollen Open Foil og BIC 26

10-11.10 NorgesCup Open Foil og IQFoil Junior 40
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I tillegg til alle disse regattaene har det også gjennom hele 
sesongen vært faste tirsdagsregattaer for alle jolle- og brett-
klasser i KNS. Her legges det ned en stor dugnadsinnsats av våre 
to regattasjefer Ole Aabye og Johan Schreiner. Tusen takk for 
super innsats gjennom sesongen.
Avslutningsvis må vi også trekke frem brettgruppen i KNS. En 
fantastisk gjeng seilere og foreldre som har i løpet av sesongen 
arrangert hele fem forskjellige regattaer. Foiling har nå også 
kommet til brettklassene - vi kan nå telle 15 nye brett i den nye 
OL klassen IQ-Foil Junior og Senior i KNS. Vi skal ikke blir over-
rasket hvis vi ser noen KNS seilere på startlinjen i et fremtidig 
OL.
Regattakomitéen på KNS Seilsportsenteret har i 2020 bestått av 
Niclas Fure (leder), Ole Aabye, Elisabeth Ørjavik, Børre Hekk 
Paulsen, Marius Foss, Henning Nielsen, Johan Schreiner og Geir 
Dahl Andersen (sekretariatet).
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Rekrutteringskomitéen
Året og seilsesongen 2020 har vært sterkt 
preget av Covid-19 pandemien. Planer og 
ideer lagt før sesongstart måtte endres i 
takt med stadige nye tiltak og føringer fra 
myndigheter og idretten. Komitéen vil 
starte med å berømme administrasjonen 
for å ha vært både proaktive, og med et 
sterkt ønske for å gi unge seilere mulig-
heten til å trene uten å gå på akkord med 
smittevernet. Vi håper at den kommende 
sesong vil kunne avvikles mer som 
normalt, selv om dette er uvisst i skri-
vende stund. I tilfelle så håper vi å kunne 
gjennomføre endel av de tankene vi hadde 
for sesongen 2020 som utgikk. 

 Gledelig har mange oppdaget at 
seiling er en aktivitet som i stor grad kan 
utøves selv i de utfordrende tidene som 
året har gitt oss. Vi fi kk i år en senere 
oppstart på sesongen for de yngste. 
Pandemien og smittevern gjorde det 

nødvendig med en gradvis økning i akti-
vitet og antall seilere. Likevel fi kk vi god 
oppslutning i alle grupper både på Brett, 
Feva og Optimist. Vi fi kk også erfare at 
senere oppstart gir mange fordeler ift. 
vær og temperatur. Dette er erfaring 
vi tar med oss videre og må vurderes 
oppimot fordelen ved å være tidlig ute 
med oppstart. På høsten kom både nybe-
gynner og viderekommende gruppene i 
gang i midten av august og fi kk en god og 
tilnærmet normal treningshøst. 

Sommerleirene er som alltid populære 
og var i år igjen fullbooket. Dessverre 
måtte antallet deltagere reduseres på 
grunn av smittevernhensyn, men igjen 
gjorde administrasjonen en god jobb og 
løste dette gjennom å utvide tilbudet til 
fl ere uker. 

I 2020 prøvde vi også for første gang 
vårt nye konsept «Sailcamp». Dette 

er en alternativ sommerleir, med mer 
fokus på seiling og opplæring enn den 
tradisjonelle «Sommermoro». Her fi kk 
vi nyttig erfaring og mange gode tilbake-
meldinger og vi utvikler konseptet videre 
i 2021 med tilbud om både Sailcamp og 
Sommermoro. Aktiviteten i sommerferien 
anser komiteen som viktig for å gi barn 
og unge kjennskap til sporten vår, og skal 
være en viktig kilde for rekruttering.  

 Vi opplever at covid-19 har preget vår 
sport og aktiviteten på Ulabrand i mindre 
grad enn svært mange andre fritidsakti-
viteter og sporter, og at vi har vært i en 
heldig situasjon omstendighetene tatt i 
betraktning. Vi ser lyst på året foran oss 
og håper at enda fl ere vil fi nne veien til 
Ulabrand i sesongen som kommer.

FOTO:  Thomas Nilsson
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Sikkerhetskomitéen
Året 2020 har vært et spesielt år. Komitéen hadde et møte i starten 
av året og har ellers hatt dialog med daglig leder ved behov gjennom 
sesongen. Sikkerhetsarbeidet har vært sentralt dette året med 
smittevern i fokus. Klubben har ellers hjertestartere tilgjengelig på 
brygga og ekstra som kan tas med ut i båt på regattaer eller på andre 
arrangementer ved behov. 

 FØRSTEHJELPSKURS: 
• Det ble på første møte besluttet å arran-

gere førstehjelpskurs som også hadde 
en sesjon på redning i vann. Det ble 
tatt kontakt med Redningsselskapet 
og planlagt kurs i slutten av mars. 
Dessverre måtte disse avlyses grunnet 
koronasituasjonen da, men ny kontakt 
er tatt med Redningsselskapet for slike 
kurs i våren 2021. 

 SIKKERHETS/KORONAVAKT: 
• Denne sesongen har sikkerhetsvakt 

vært kombinert med smittevernvakt 
som også har notert navn på besø-
kende for evt. senere smitteopp-
sporing. I år har denne ordningen 
fungert mye bedre enn tidligere og 

det har stor sett vært oppmøte fra 
ansvarlig gruppe hver dag. Behovet 
ble nok også synliggjort i lys av epide-
mien.  Andre faktorer i år som kan ha 
økt oppmøtet er at ukene er delt opp 
mellom gruppene og det er kanskje 
lettere å få noen en enkelt dag her 
og der, enn å fylle opp en hel uke. I 
tillegg var nok trusselen om at trener 
ville bli satt til vakt om gruppen ikke 
stilte med vakt medvirkende, og disse 
to tiltakene må vurderes videreført 
neste år. 

  
SIKKERHETSINSTRUKS:
• Det har vært laget smittevernpro-

sedyrer som er innarbeidet i kort 
sikkerhetsinstruks.  Denne ble 

revidert i fj or og det ikke gjort andre 
revisjoner i år.

• Det har vært fortsatt fokus på bruk 
av dødmannsknapp og vest blant 
trenerne og inntrykket er at dette har 
hatt god eff ekt. Viktig med videre 
fokus på dette hos trenere og også 
at de eldre seilerne går foran med 
et godt eksempel på brygga når det 
gjelder sikkerhet. 

Grunnet pandemien og få møter, har det 
ikke vært rekruttert noen nye medlemmer 
til komiteen i 2020, og dette må gjøres i 
2021.  



22  Kongelig Norsk Seilforening 2020

Sosial, kiosk og huskomitéen

Med et fl ott, nytt bryggeanlegg var vi 
mange som gledet oss til å starte opp seil-
sesongen våren 2020, der alt lå til rette for 
ivrige seilere. Men, det ble ikke helt som vi 
så for oss denne sesongen.

Seilsportsenteret Ulabrand har 
absolutt vært i bruk, innenfor de regler 
og begrensninger som har vært vårt spil-
lerom, men ikke i sitt fulle potensiale. Det 
får vi forhåpentlig oppleve i kommende 
sesong.

NYTT BRYGGEANLEGG 
Vi rakk så vidt å gjennomføre dugnad. 
Forberede for å ta i bruk de nye gardero-
bene, fl otte toaletter og kjøkken, før nye 
innstramninger satte en begrensning.

Kjøkkenet på brygga har åpnet opp 
for en sosial møteplass i nær kontakt 
med seilerne og aktiviteten på vannet. 

Vi har rukket å teste anlegget under NM 
for Laser /NC for Skiff  i august og under 
Supertirsdag med Klubbmesterskap, da 
anlegget ble tatt i bruk med stor suksess. 

Supertirsdag med Klubbmesterskap 
ble gjennomført i løpet av to dager – en 
utvidet tirsdagsregatta etterfulgt av 
distanseseilas på onsdagen. Her ble det 
servert burger fra utegrill til sultne seilere, 
og prisutdeling i solen utenfor brygge 
kjøkkenet.

Arrangementene gav en forsmak av 
hva vi kan få til på brygga og vi gleder oss 
stort til å ta det i bruk!

SEILSPORTSENTERET
I begynnelsen av august ble det gjennom-
ført NM i Laser og NC i Skiff  med over 
100 deltagere. KNS stod for vertskapet 
og Seilsportsenteret fungerte som base. 

Også dette arrangementet ble gjennomført 
innenfor de gjeldende restriksjoner og 
med fokus på smittevern. Under regattaen 
ble det servert frokost, lunsj og middag til 
seilerne.

GENERELT
Sesongen har vært på lavgir. Flere av de 
initiativ som ble startet opp sesongen 
2019, vil bli videreført kommende sesong. 
Aktiviteter eller tilbud som kiosk har ikke 
vært mulig å gjennomføre pga. Covid 19.

I kommende sesong vil det være behov 
for fl ere støttespillere i komitéen, noe som 
var på agendaen allerede i år, men som vi 
må ta fatt i til våren. 

Som alle andre, gleder vi oss til en 
ny og AKTIV seilsesong med brygga og 
klubbhus fullt av liv.
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Brygge og utstyrskomitéen
Første sesong med nye hus på plass er gjennomført. Husene ble veldig 
fi ne, og er funksjonelle.

Begge lagringsbyggene på nedre brygge 
har fungert godt. Bretthuset ble tidlig 
organisert og har fått et godt system. I 
Optimistjollehuset har vi «bodd oss litt 
til» i år. I høst har vi fått laget nytt maste/
kjøl og rorstativ (stor takk til Magnus 
Nilsson) og planlagt organisering til neste 
sesong. Nye «dører» vil bli montert på 
Optimisthuset nå i høst for å beskytte 
utstyret i huset.

Nye solide opplagsstativer for 
Optimistjollene ble montert, innkjøpt fra 
Harbeck. De er solide og tåler sterk vind 
og vil vare langt inn i fremtiden. Båtene 
ligger på gummilister og spares for riper 
og andre skader, samtidig som trallen kan 
ligge på båten under lagring.  Alle plasser 
er nå nummerert, og alle båtene skal ha 

egen plass med tildelt plassnummer. 
På øvre brygge har vi også fått på plass 

to nye bygg. Et for kjøkken og skifterom 
og et for toaletter og teknisk. På grunn 
av pandemien og smittevern er det kun 
toalettene som har vært i bruk i år. Vi ser 
frem til kommende sesong hvor vi forhå-
pentligvis også får ta i bruk kjøkken og 
skifterom. På baksiden av det ene huset er 
det montert utedusjer, som har vært fl ittig 
brukt gjennom hele sesongen. 

Nytt og utvidet Laserstativ er bygget 
for å øke kapasiteten på lagring, siden 
mange nye båter er kommet til KNS.

Organisering av 29er og 49er er gjen-
nomført med oppmerking av faste plasser 
for å organisere oppstilling av båtene på 
land.

Utenfor kjelleren er det også satt opp 
et nytt bygg med kiosk og toaletter. Dette 
skal leies ut til Statsbygg som vil stå for 
drift. Det er lagt ny asfalt utenfor kjeller 
etter byggearbeidet. Kjelleravdelingen har 
fått montert nye boder, for å ha mulighet 
til å låse inn utstyr og organisere lagring 
på en bedre måte.

Ny brygge er lagt ut i kanalen og 
kanalen er ferdig organisert, med unntak 
av en landgang som skal monteres til neste 
år.

To nye RIB’er anskaff et i 2020 ihht. 
utskiftningsprogrammet. Rib’ enes fortøy-
ning er fl yttet til kanalen for å redusere 
slitasje på båtene som følge av tidvis store 
bølger og vind fra SV.
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Utøverkomité
LYS PÅ BRYGGEN
Dette år har det kommet lyskastere på 
bryggen, dette er vi veldig fornøyd med 
at har blitt innført, siden vi har jobbet for 
dette. 

Vi er fortsatt veldig positive til å få 
skap for seilerne på seilsportsenteret, hvor 
man kan låse inn seiltøy og andre ting. Der 
ble det foreslått at vi har et felles bur med 
en kode. I det buret kan man henge seiltøy, 
og inni buret er det igjen skap hvor man 
tar med hengelås, og kan legge eiendeler. 
Vi har også snakket om at det burde være 
knagger, hyller og benker i dette buret. 
Det ble ytret ønske om at bic skal få brett 
til utleie. Det er ikke behov for så mange, 
men gir mulighet til å låne brett som ikke 
er nybegynner brett.

MENTAL HELSE FOR UTØVERNE 
Mental helse er viktig, spesielt for de 
som driver med idrett hvor det kan være 
press og situasjoner hvor hodet må være 
på plass.  Derfor kom vi i utøverkomi-
teen frem til at vi burde legge mer fokus 
på dette, ved å eventuelt ha foredrag om 
mentalitet og psykisk helse. Vi kom også 
da fram til at det kunne vært en ide med 
foredrag om ernæring og treningsplanleg-
ging. At vi rett og slett begynner å trene 
på mentalitet, psykisk helse, ernæring og 
treningsplanlegging.

SOSIALE MEDIA
Sosiale medier blir mer og mer aktuelt, og 
vi vil at instagram-kontoen til seilsport-
senteret skal blir mer oppdatert. Dette kan 

også få fl ere til å oppdage oss, som igjen 
kan føre til fl ere medlemmer. Vi kom fram 
til idèen om at noen av utøverne styrer 
kontoen.

KLÆR
Vi er fortsatt positive til klær som 
utøverne velger ut, så fl ere vil bruke det. 
Det ble også kommet med et forslag at 
KNS-medlemmer kunne kommet med 
tøy de har fra før av, og så trykke på 
KNS-logoen.
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Trening og Regattakomitéen 
Seilsportsenteret 

Trening og Regattakomitéen på 
Seilsportsenteret består av klassekaptei-
nene fra alle treningsgruppene. Komiteen 
planlegger for trening og konkurranse 
aktivitet på tvers av gruppene. 2020 ble 
et spesielt år også for denne komiteens 
arbeid. Komiteen har hatt tre møter i løpet 
av året. I tillegg jobber alle klassekap-
teiner tett oppimot sine trenere og leder 
på Seilsportsenteret. Sesongoppkjøringen 
ble naturlig nok litt annerledes i 2020, 
da pandemien kom og eff ektivt satte 
en stopper for alle planlagte møter og 
oppstarter for sesongen. Senteret ble 
en liten periode stengt i mars, men før 
påske fi kk vi mulighet til å åpne, og 

fl ere treningsgrupper kom i gang med 
treningen i den fl otte påskeuken. I hele 
april var det kun lov med enmannsjol-
le-seiling, noe som skapte en del frustra-
sjon for alle våre tomannsjolle-seilere. 
Heldigvis ble det etter hvert (mai) lov å 
seile også for våre tomannsjoller. Utover 
våren var det strenge smittevernregler og 
krav til avstand. Det ble derfor en gradvis 
åpning frem mot sommeren for de yngste 
gruppene. Det ble brukt mye tid sammen 
med ledelsen for å fi nne gode løsninger 
som ga mest mulig seiling innenfor de til 
enhver tid gjeldene smittevernreglene. 
Utover våren ble det også mulig å arran-
gere gruppevise (lokale) regattaer. NC’er 

og internasjonale regattaer ble stort sett 
kansellert på våren og forsommeren.

 Tidlig i august arrangerte KNS 
Norgesmesterskap for Laser og NC for 
Skiff . Utover høsten fi kk de fl este klasser 
arrangert NC’er rundt omkring i landet, 
men internasjonale regattaer var frem-
deles vanskelig å delta på pga smittevern 
og karanteneregler.  

En oppsummering for sesongen er nok 
at vi sjelden har hatt en bedre treningsse-
song lokalt, noe vi skal ta med oss i evalu-
eringen. Samtidig har nok savnet etter 
nasjonale og internasjonale konkurranser 
satt sitt preg på sesongen, spesielt for våre 
litt eldre og erfarne juniorseilere.
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Seilskole og kurs
2020 er et jubileumsår for KNS Seilskole, som hadde planlagt å 
feire 20 års jubileum med seilere, trenere og foreldre. Dette måtte 
dessverre, som mye annet, avlyses.

Korona og strenge smittevernregler førte 
til utsatt sesongoppstart og noen avlys-
ninger.  Men med spesialtilpasninger, vask 
og antibac ble det meste gjennomført, og i 
tillegg kom det noen nye, koronatilpassede 
kurs. 

Sesongen startet med små grupper og 
stor avstand på land og på vann mellom 
seilerne. 

Kjølbåt og RS Quest, som er en jolle 
som seiles av fl ere, ble erstattet med 
enmannsjolle, vindsurfi ng og SUP, Stand 
Up Padle. 

Jollekurs i Quest og Feva ble gjort om 
til familiekurs og bedriftsseiling i kjølbåt 
ble endret til bedriftsseiling i enmanns-
jolle A -jolle.

Vindskift-aktiviteter med store tur- 
seilere ble gjennomført med mindre 
grupper på SUP brett.

Skolekjøring med Maxi Taxi, som 
vanligvis håndterer hente-ordningen av 
skolebarn til KNS Seilsportsenter, ble 
byttet ut med privat kjøring av foreldre 
som hadde «hjemmekontor» på brygga.

Sommermoro ble gjennomført med 
et redusert antall deltakere noe som 
førte til en del støy for sekretariatet da 
mange foreldre fi kk beskjed om at barn 
som allerede var påmeldt likevel ikke fi kk 
plass.

For å kompensere for et redusert 
antall barn pr uke ble det satt opp 
Sommerseiling i 8 uker, som tilsier at det 
var seilkurs og full aktivitet på brygga i 
hele skoleferien.

Konseptet sommermoro ble endret til 
seilcamp i to uker, sommermoro 4 uker og 
seil, hopp og ro i 2 uker. 

Ungdommene ble introdusert til en 

nyhet; «seilcamp med J 80 og overnat-
ting i Lavvo.» Ungdomsukene ble en stor 
suksess. Foreningen har fått gode tilba-
kemeldinger så denne aktiviteten blir 
utviklet, utvidet og videreført til 2021.

Selv om det var utfordrende med 
stengte garderober og klubbhus skiftet 
seilerne på brygga eller i brett eller 
optimisthuset. 

For høstsesongen tillot smittevern-
reglene at aktivitet ble gjennomført 
tilnærmet lik normaltilstand, men fortsatt 
med en del tilpasninger. J 80 er en kjølbåt 
som vanligvis seiles av 4- 5 personer og 
her fi kk man bare lov til å være tre om 
bord. Turseiler kurs og ICC måttet avlyses 
både vår og høst og teorikurs som fritids-
kipperkurs og båtførerkurs ble gjennom-
ført på teams.



Deltakeroversikt Praktiske seilkurs på vannet 2017 2018 2019 2020 Merknad
Familiekurs 21 30 10 23

Waterman 10

Seiltrening dagtid optimist, brett, feva 91 84 128 110

RS Feva nybegynner dagtid 8 5 6 16

Brett nybegynner dagtid 24 12 18 14

Brett Master, brettrening for voksne 30 14 7 18

Brett helgekurs barn, ungdom, voksne 27 39 3 6

Sommermoro 457 455 469 285

Seilcamp / treningscamp for optimist, brett eller feva 79

Ungdomscamp 22

Pinsemoro 6 10 13 Avlyst pga Korona

Høstmoro 13 15 11 8

6 ukers voksen opplæring i 3 ulike båttyper 18 20 23 26

6 ukers jollekurs RS Quest 24 11 19 Redusert pga smitteverntiltak

6 ukers kurs VK. nivå i kjølbåt J 80 17 15 20 13 Redusert pga smitteverntiltak

Turseilerkurs 18 12 24 Avlyst pga Korona

Bedriftsseiling 80 80 Equinor + DNB

Paraseiling 8

Deltakeroversikt Teoretiske kurs 2017 2018 2019 2020 Kommentar
Båtførerprøven 22 34 31

ICC 6 6 Avlyst pga korona

VHF Short range sertifi cate 23 3 Avlyst pga korona

D5L, Fritidsbåtskipperkurs 14 3 4

D5LA Fritidsbåtskipperkuras World Wide 8 1 2

Totalt antall: 774

Mars: 
Matkurs 2 Bluss
VHF kurs Short Range Sertifi cate
Trygt på Svai – foredrag med Jon Amtrup

April:
Båtførerkurs
Regelkurs med Thomas Kresse

Turseilerkurs med Jon Amtrup
Turseilerkurs med Sven Ellefsen
ICC sertifi sering

Mai:
Oppstart for alle nybegynnere Optimist 
seilere med kullseiling i svømmebasseng
HH seilarrangement

Orkla seilarrangement
DNB seilarrangement
Equinor Seilarrangement
Turseilerkurs med Jon Amtrup
Turseilerkurs med Sven Ellefsen
ICC sertifi sering
DNB bedriftsseiling J 80
Equinor Bedriftseiling J 80

OVERSIKT OVER AVLYSTE KURS I 2020

OVERSIKT OVER GJENNOMFØRTE KURS I 2020: 
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Laser Master treningsgruppe
2020 var året hvor enmannsjollas kvali-
teter virkelig kom til sin rett; umulig 
å bryte en-meteren uten å samtidig 
bryte regler i seilingsbestemmelsene. 
Laser Master startet i april, som noen 
forskremte og isolerte typer i vårsnøen, 
med masse vind og ivrige rekrutter. Tjukt 
med klær og med håndsprit i lomma var 
det veldig deilig å kunne utfordre både 
fysikk og hukommelse. Mange skjønte at 
Laserseiling var perfekt i 2020, og seks 
nye medlemmer meldte seg. Nyankommet 
fra Sveits stilte samboerparet Marianne 
og Eivind opp på første snøfylte trening. 
Alle de nye er også yngre årganger – fi re er 
«apprentice» og to er Master (under 45 og 
55 år, respektive) – og trekker gjennom-
snittsalderen ned i mastergruppa. Det er 

bra for varigheten. 
Det var få stevner på våren og 

sommeren men desto bedre deltagelse på 
treninger og tirsdagsregatta. Rekord på 
treninger var 17 deltakere, og det var jevnt 
rundt 15 deltagere. På våren ble trenings-
gruppa delt i to for å følge reglene. Høsten 
fi kk de igjen trene sammen med Mads 
Severin Hassum-Olsen som hovedtrener 
og Joachim Bergsbakk som assisterende. 
Trenerne er helt unike og dytter gruppa 
framover – presist med godt planlagte 
økter og gode briefi nger. Det har vært 
veldig bra med to trenere fra KNS siden 
det er så mange på treningene.

I 2020 ble masterseilerne fullt inte-
grert i Norgesmesterskap og premiering. 
Det er fi nt å delta, men best å vinne (noe), 

og derfor var det veldig stas at master-
seilerne fi kk både medaljer og andre 
fi ne premier. De to største stevnene for 
masterdeltakelse i år var Laser Master 
NM i Bergen i august, og Jotun Norgescup 
4 i Sandefj ord i september. 

I Bergen deltok 20 laser standard 
masterseilere (hvorav tre fra KNS) – et 
solid grunnlag for egen klasse og premi-
ering. På årets siste Norgescup, NC4 i 
Sandefj ord Seilforening, deltok hele 17 
masters: ni standard og åtte radial, hvorav 
ti kom fra KNS. 

KNS Mastergruppe hadde også sin 
egen endags høstregatta 3. oktober med 
påfølgende grill på brygga. Hele 15 seilere 
deltok.

KNS Treningsgruppe Ungdom 
Laser 4.7 og Laser Radial/Standard
Forholdene lå godt til rette i begynnelsen. Våre Radial- og Standard 
seilere deltok på vintersamlingene i Barcelona. Med aktiv og bevisst 
hardtrening gjennom hele vinteren var ambisjonene at 2020-sesongen 
skulle bli deres aller beste i nasjonale og internasjonale regattaer. 
Vår store nye 4.7-gruppe skulle delta i mange konkurranser. Slik ble 
det ikke. Jeg trenger ikke å fortelle om alt som ikke ble noe av, men 
skuff elsene over å ikke kunne konkurrere var stor.
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Laser-gruppen vært heldige til å 
kunne utføre seiltrening innenfor 
gitte rammer, samt å benytte seg av 
de fantastisk fi ne bryggefasilitetene 
på KNS Seilsportsenteret. Det har 
Ungdomsgruppen benyttet seg av - i stor 
grad. Seiltreningene har vært et lyspunkt 
og en svært positiv opplevelse gjennom en 
ellers vanskelig tid, med mye usikkerhet 
for ungdommen. Under strenge coro-
natiltak, og under dyktig veiledning fra 
trenerne Mihalis og Mads, har 4.7-seilerne 
hatt svært mange treningsøkter fra tidlig i 
våres til sent i høst.

Jeg vil spesielt nevne Laser 

4.7-seilerne, som har boltret seg og nytt 
godt av anlegget. Om mulig ville de trene 
hver dag også i helgene. Gjennom våren, 
da skolene var stengt, ble seiltreningene 
også noe mer, og de ville ikke dra fra 
anlegget etter trening. Treningene ble 
ungdommenes sosiale arena.  De «hang» 
på brygga på Seilsportsenteret til langt 
på kveld, pratet, badet, ble venner og en 
sammensveiset gjeng. Det er en veldig 
god stemning i gruppen, som smitter over 
på alle. De har også hatt en veldig god 
fremgang og stigning i konkurransene de 
har deltatt i.

Følgende konkurranser er blitt gjennom-
ført og som de fl este har vært med på:
•  NM KNS
• NC1 Stavanger
• NC2 Sandefj ord
•  Asker Optimisten
• Bærum Høstcup

Treningsgruppen høsten 2020 består 
av ti 4.7 seilere og tre Radial seilere, totalt 
13 seilere. 

Trenere er Mihalis Floros og Mads 
Severin Hassum Olsen.

Vi ser frem til 2021 sesongen.
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29’er gruppen
Treningsgruppen i KNS har i 2020-sesongen bestått av 13 aktive 29ere, 
total 26 seilere. I tillegg har KNS fi re aktive 49er/49erFX (syv seilere) 
vært med. Mesteparten av treningen har foregått på Seilsportsenteret 
med noen samlinger i Moss og Tønsberg. Måns Hällstrøm har vært 
hovedtrener for 29er.

2020-sesongen startet sent og ble anner-
ledes grunnet Covid-19 restriksjoner. 
VM, EM og junior ISAF VM for 29ere 
ble avlyst og ingen juniorseilere deltok i 
internasjonale regattaer. Det har likevel 
vært høyt aktivitetsnivå i Norge med både 
trening, dagsamlinger, Norges-cuper og 
NM. KNS organiserte Norges-cup for 
både 29er og 49er på Seilsportsenteret. 
I samarbeid med klasseklubben organi-
serte KNS fi re treningssamlinger, hvorav 
to på Seilsportsenter, én i Moss og én i 
Tønsberg. 

 

RESULTATENE I 2020 HAR VÆRT 
VELDIG GODE FOR KNS-SEILERNE:
•  Diane Ninauve Jutulstad og Cornelia 

Fure. Seier i NC1
• Markus Berthet og Rudolf Ugelstad. 

Andre plass i NM
• Amalie Wang og Fredrikke Foss. Tredje 

plass i NM
• Jenny Skirstad Pollen (Bærum) og Julie 

Sverdrup. Seier i NC3
• Markus Berthet og Rudolf Ugelstad. 

Andre plass sammenlagt Norgescup
• Diane Ninauve Jutulstad og Cornelia 

Fure. Tredje plass sammenlagt 
Norgescup

Ulike nivåer i gruppen håndteres med 
støtte fra foreldrene. Felles trening med 
større grupper og kontinuitet på trener-
siden 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 2021 sesongen vil vi ha tilskudd 
av nye seilere knyttet til treningsgruppen, 
og vi ser frem til høyt aktivitetsnivå på 
Seilsportsenteret.

FOTO: Trond Teigen - SailLogic
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Brett regatta rekrutt
Brettseilerne som har gått 
på VK får tilbud om å delta 
på regattarekrutt for BIC. 
Gruppen har i 2020 bestått 
av 20 lovende brettseilere i 
alderen 10-16 år, og aktiviteten 
har vært god. Hovedtrener har 
vært Lukasz Grodzicki, som 
etter sommeren også fi kk meg 
seg Imogen Sills. 

Sesongen ble startet med 
samling på KNS i påsken, 
og det var god deltakelse på 
«Blåveisen» 16. mai. Deretter 
var det Pantaenius Hvasser 
Cup i juni. Helgen 8.-9. august 
deltok mange på offi  sielt NM 

for BIC i Lysakerfj orden. NC2 
ble arrangert 29.-30. august 
på Møvik (NC1 ble avlyst), og 
her var det også mulig å teste 
foilbrett. NC3 ble arrangert i 
Lysakerfj orden. Brett regatta 
rekrutt har hatt en rekke 
helgesamlinger på Ulabrand, 
og gjennomført treninger 
også i skoleferien, med bra 
oppmøte. I løpet av høstse-
songen slo de seg sammen med 
NC-gruppen, og på slutten 
av sesongen har mange av 
seilerne gått over til IQ-Foil 
Junior.

Brett viderekommende 
Brett VK-gruppa har sesongen 2020 
bestått av 11 ivrige brettseilere. Dette har 
vært Agathe Fleischer, Ane Mjøen, Archie 
Skeide Bates, Fabian Rehman, Felix Fjell, 
Gaspar Klafstad, Herman Halvorsen, 
Jørgen Schulstock, Liam Skeide Bates, 
Lucy Smith Ulseth og Virva Veslegard. 
På vårsesongen ble de trent av Mads og 
Marius Halvorsen, og på høstsesongen tok 
Arthur Ulrichsen og Jørgen Espinoza over 
som trenere.  

Brett VK-gruppa fi kk i år en litt senere 
sesongstart på grunn av koronarestriksjo-
nene i våres. Da var det fi nt at treningene 
kunne fortsette litt ut i sommerferien. 
Seilerne har vært ivrige og lærevillige, 
og har trent regelmessig hver tirsdag og 
torsdag gjennom hele sesongen. I tillegg 
har det vært fl ere helgesamlinger både 
gjennom sesongen, og i etterkant av 
normal sesongavslutning ved høstferie-
tider. Gruppa har hatt god progresjon, 
og fl ere av seilerne har tatt store steg fra 
klubbens nybegynner brett, og opp til 
egne Bic One design eller RS:X i løpet 
av sesongen. Annonsering av treninger, 
påmelding til trening, og registrering 

av oppmøte ble ivaretatt ved å benytte 
treningsapplikasjonen Spond. Etter hvert 
ble gruppa såpass vant til dette verk-
tøyet at de også begynte å arrangere egne 
treninger ved å kommunisere seg imellom 
på Spond. 

Mange av seilerne fi kk prøvd seg på 
sine første regattaer på brett med delta-
kelse i både klubbmesterskapet og i den 

siste Norges cup regattaen i midten av 
oktober. Gruppa har blitt sammensveiset 
og fi n, mye takket være at trenerne har 
vært fl inke til å lage et godt miljø. De 
fl este seilerne ser frem mot mer brettsei-
ling også til neste sesong. Da er det nok 
mange av dem allerede har blinket seg ut 
en drøm om å seile på foil brett om ikke 
altfor lenge.

32  Kongelig Norsk Seilforening 2020



Optimist NC gruppen
NC gruppen har hatt et spesielt 2020. 
På starten av året bestod gruppen av 
åtte seilere - en fi n blanding av rutinerte 
og yngre seilere. Gruppen hadde lagt 
omfattende planer for sesongen med 
treningsleir på Garda i påsken, et sett med 
treningssamlinger gjennom sesongen, 
deltagelse i NM, Norges Cup samt lokale 
regattaer. Men denne sesongen måtte 

man tenke alternativt, og spesielt holde 
de eldste seilerne motiverte gjennom 
seiling i andre klasser. Gjennom sesongen 
har derfor fem at de mest rutinerte 
NC-seilerne skiftet over til andre joller. 

Året starter med en vellykket trenings-
leir i Athen, hvor Mihalis hadde med seg 
fi re gutter i 10 dager. De fi kk anledning 
til å delta i to lokale regattaer. Videre 

aktivitet ble raskt lagt på is, men da 
Seilsportsenteret åpnet ved påsketider ble 
det startet opp med mye trening for de 
ivrigste. Blåveisen ble arrangert i starten 
at mai med god deltagelse. Vårsesongen 
ble avsluttet med NC 1 i Tønsberg hvor 
hele NC-gruppen deltok. I forbindelse 
med NC 1 hadde man også en omfattende 
samkjøring med RR-gruppen for å sikre 

FOTO: Thomas Nilsson / SailLogic
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Optimist RR og NC
2020 har vært et spennende år for 
Optimist regatta rekrutt og NC-gruppene, 
som ble slått sammen til én gruppe i år. 
Vi har hatt Covid 19-situasjonen, som alle 
har blitt berørt av og i tillegg så har mange 
av de eldre seilerne gått over til andre 
klasser. Det er gledelig å se at de aller 
fl este fortsetter med seiling når de forlater 
Optimistgruppen. 

Vi har nå en ganske stor, lovende, 
ivrig, men ung gruppe optimistseilere på 
rundt 15 personer. Miljøet er kjempegodt 
og deltakelse på utenbys arrangement er 

imponerende, spesielt fra de aller yngste. 
KNS har i år ofte vært den klubben med 
fl est seilere på arrangement! Et fl ertall av 
gruppen har faktisk deltatt på stort sett 
alle arrangementene som har vært gjen-
nomført i år. Vi kan nevne: NC i Tønsberg, 
NM i Moss, Askeroptimisten, NC i 
Sandefj ord og Bærum høstcup. I tillegg 
hadde vi en fantastisk treningssamling på 
Hankø i høstferien. 

Med godt smittevern og en kjempe-
innsats fra KNS, trenerne Tiril Hartvedt 
Bue og Mihalis Floros og en aktiv 

foreldregruppe, har vi klart å få til mye 
seiling og en god lagfølelse på tross av et 
spesielt år. Seilingen har både vært i form 
av treninger og konkurranser. I høstse-
songen så har vi i tillegg til de to faste 
treningsdagene gitt seilerne mulighet 
til ekstra treninger i helger og på noen 
hverdager. 

Stor takk til KNS, foreldre, trenere og 
utøvere!

Seilere og foreldre gleder seg stort til 
neste sesong som vi håper at starter tidlig.

Optimist VK
Optimist VK-gruppen har utviklet seg 
positivt gjennom sesongen etter en litt 
forsiktig oppstart grunnet covid-19. 
Gruppen teller 16 ivrige optimistjolle-
seilere ved sesongavslutning, som bidrar 
med mye liv og moro på brygga. Gruppen 
har trent hver tirsdag og torsdag med 
hovedtrener Jenny Andresen, som har 
fått hjelp fra fl ere hjelpetrenere. Det 
har vært et sprik i gruppen i forhold til 

kunnskap, så mye av jobben til trenerne 
har bestått i å heve mestringsnivået 
hurtig til de ferskeste seilerne. De ivrigste 
i gruppen har deltatt på regatta, med 
spesielt Askeroptimisten som et høyde-
punkt hvor åtte seilere fra gruppen 
deltok. Treningssamlinger på vårt eget 
seilsportsenter i helg har vært særdeles 
positivt, det har gitt mye læringsutbytte 
og økt samhold i gruppen. Vi er heldige 

som har et så fl ott og stort seilsportsenter. 
Samarbeidet med de litt eldre optimistjol-
leseilerne kan med fordel utvides for noen 
i gruppen, mens for de ferskeste seilerne 
bør det vurderes at disse holdes lenger i 
VK før de skifter gruppe. Vi ser frem til en 
ny sesong i 2021 og gleder oss til å sees på 
brygga igjen.

FOTO: Thomas Nilsson / SailLogic
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Feva VK
Feva VK (viderekommende)-gruppen 
startet sesongen i midten av mai. Det er 
litt senere enn normalt, men smittevern-
reglene gjorde at det først var forbudt 
med tomannsjolle-seiling samt at kapasi-
teten på Seilsportsenteret var begrenset. 
Når vi først kom i gang var det en stor og 
ordentlig ivrig gjeng som gledet seg til å 
komme på vannet. Vi fokuserte mye på 
teknikk utover våren, og ventet litt før 
vi begynte å delta i tirsdagsregattaene. 
Etter sommeren var gruppen også med på 
fl ere regattaer, bl.a. Asker Optimisten og 
Bærum Høstcup. Gruppen har aldri vært 
større og vi hadde tidvis utfordringer med 
nok båter og utstyr. Vi gleder oss til ny 
sesong i 2021.

IQ Foil
KNS er i gang med Iq-
foil (foilende brett), 
som er valgt til ny 
OL-klasse for brett fra 
Paris i 2024. 

I 2020 har gruppen bestått av Endre 
Funnemark, Christian Linnerud, August 
Landmark, Mina Mobekk og Oda Sverre. 
Trener for gruppen har i hovedsak vært 
Lukaz Grodzicki. I tillegg bidro Imogen 
Sills, før hun returnerte til det engelske 
landslaget i Iq-foil. Fire av seilerne var 16 
år i 2020, så det lover bra for fremtiden.

 Gruppen gjennomførte i 2020 totalt 
fi re samlinger, og deltok på det som ble 
arrangert av regattaer i Norge i fj or, hhv. 
Blåveisen, NC på Møvik som gikk i den 
nye slalom-formatet, og NCene i Arendal, 

Asker og på Lysakerfj orden samt Hvasser 
Cup. Resultatmessig gjennom sesongen 
var Endre best av herrene og Oda best av 
damene. 

 Endre og Oda deltok også i Iq-foil 
International games på Gardasjøen, som 
samlet de beste Iq-foil seilerne i verden. 
Endre endte som 39 av 118 herrer. Oda 
som 36 av 64 damer. Imogen Sills som 
både var trener for gruppen og som også 
trente en del med seilerne fra KNS endte 
forøvrig på en fi n 9 plass.

 Gruppen har trent fra 

Seilsport-senteret når forholdene har vært 
egnet, men har også reist en del for å fi nne 
gode treningsforhold. For neste sesong er 
det planlagt totalt seks NCer og gruppen 
håper også at forholdene internasjonalt 
tillater deltakelse i fl ere internasjonale 
regattaer. KNS har også en stor gruppe i 
rekrutteringsklassen Iq-foil jr., noe som 
forhåpentligvis vil bidra til rekrutte-
ring for Iq-foil gruppen på sikt, kanskje 
allerede kommende sesong.



Waszp
KNS WASZP Treningsgruppen har bestått 
av opptil 13 seilere. Trenere har vært 
Mathias Mollatt og Alexander Ringstad, 
og det har vært ukentlige treninger på 
mandager og tirsdager. Treningsgruppen 
har gjennomført treningssamlinger på 
Fjærholmen, Tønsberg.  Av WASZP 
Cup’s ble det deltagelse i WASZP 
Cup 1 på Hvasser i samarbeid Norsk 
Brettseilerklubb. WASZP Cup 2 ble lagt 
til Sandefj ord i slutten av september, 
og også her var KNS godt representert. 
Årets høydepunkt var WASZP NM som 
ble arrangert i Larvik. Her fi kk Anders 
Klippenberg fra KNS en fl ott 4. plass.

FOTO: Thomas Nilsson / SailLogic
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Paraseiling i KNS
I KNS har vi fl otte paraseiler forbilder 
i Alexander Wang Hansen, Per Eugen 
Kristensen og Marie Solberg. Eliteseilerne 
har representert KNS og Norge nasjo-
nalt og internasjonalt med deltakelse og 
medaljer fra fl ere Paralympics.
Likevel er det fl ere år siden det har vært 
en fast treningsgruppe for personer 
med funksjonsnedsettelse i KNS. Hedda 
Sørensen  
fi kk ansvaret av KNS og NSF til å etablere 
og gjennomføre et godt individuelt 
treningstilbud for gruppen i 2020.  Hedda 
har gjort en fantastisk innsats i KNS 
og takket være dette har det vært faste 
treninger med RS Quest og RS Ventura en 
gang i uken gjennom hele sesongen. 

Treningsgruppen har bestått av 8 – 14 
seilere i alle aldre, fra 8-64 år med ulike 
funksjonsnedsettelsene. Felles for alle 
er nedsatt styrke i venstre eller høyre 
side, samt en med benmargsskade. 
Rullestolbrukerne har vært selvstendige 
nok til å kunne forfl ytte seg fra stol-bryg-
ge-båt, uten problemer. 

Treningstilbudet har fått enormt stor og 
positiv omtale i magasiner, Seilas, handi-
kapnytt, i bydel krets og kommune. I 
tillegg har Hedda og KNS fått god oppføl-
ging av Simen Kjelsrud som er fagkonsu-
lent for paraidrett i NIF.
NSF ved Per Christian Bordal og KNS 
setter enormt stor pris på den jobben 
Hedda har gjort med integrering og 
seilglede på brygga.  Forening og forbund 
er glad for at Hedda vil ivareta denne 
treningsgruppen også i 2021.
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Totalvurdering
Regnskapet gjøres opp med et netto overskudd på kr. 381.800 mot 
budsjettert underskudd kr. – 815.000.

Kontantstrøm fra drift har gjennom hele regnskapsåret vært 
tilfredsstillende, og de store havneinvesteringene er finansiert via 
ytterligere låneopptak.

Regnskapet er naturlig nok påvirket av koronasituasjonen. 
Foreningen har hatt lavere aktivitet, men
alternative tilbud har gitt en god tilstrømming av nye medlemmer. 
Mulighetene for å få en båtplass i den nye havnen har vært en god 
gulrot i den forbindelse.

Driftsinntekter
Driftsinntektene reduseres med nesten 4 millioner fra i fjor. Over 
halvparten av reduksjonen har med startkontingenter å gjøre. 
Sponsorinntekter er også kraftig redusert, mens økning i offentlige 
støtteordninger motvirker dette. Inntekter fra havnen er noe mindre 
i 2020 sammenlignet med 2019 og budsjett. Diverse inntekter viser 
også en nedgang, dette har i første rekke med at det i 2019 ble 
solgt brukte J/70-båter.

Driftskostnader
Sum for 2020 var 28.604.735 og budsjett var 32.161.800. I 
hovedsak skyldes dette avviket redusert aktivitet
og en sterk kostnadskontroll.

Lønn og sosiale kostnader
Dette er KNS’ største enkeltkostnad. Av totalen på 12.177.784 utgjør 
lønn til faste ansatte i rundt 8 millioner.
Fast ansatte fikk et inflatorisk lønnstillegg på 2% i 2020. Posten 
viser en reduksjon fra fjoråret på 261.000 og
er ca 187.000 under budsjett.

Andre driftskostnader
Generelt går disse ned. Det er de siste årene gjennomført mange 
kostnadsbesparende tiltak i klubben, noe vi fortsetter å se effekten 
av. I tillegg kommer effekten av redusert aktivitet og mindre slitasje 
på klubbens eiendeler.

Renteinntekter/kostnader
Redusert rentenivå og noe avvik fra forventet opptrekksperiode 
for pantelån har bidratt til at posten er ca. 215.000 bedre enn 
budsjettert.

Balansesum
Balansesummen øker netto med ca. 26,2 millioner, fra 70.131.174 
til 96.360.182.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Med nytt medlemssystem valgte KNS å fakturere medlemskon-
tingent 2021 i januar mot normalt desember. Dette ga en stor 
reduksjon av kortsiktige fordringer og gjeld. Utover dette er det 
ingen unormale endringer i disse postene som trenger ytterligere 
forklaringer.

Anleggsmidler – Nettoøkning på 31.8 millioner fordeler seg med på 
ca. 80 % på investeringer i havnen og
resten på KNS Seilsportsenter Ulabrand.

Langsiktig gjeld
Opprinnelig byggelån/pantelån til Seilsportsenteret er nedbetalt til 
2.750.000. Langsiktig gjeld til Erik Ankers
Fond på kr. 1.400.000 er uendret. Pantelån til bryggeanlegget er 
35.000.000, totale pantelån er 39.150.000.

Egenkapital
Egenkapitalen endres med regnskapsmessig resultat 381.800 til kr. 
13.015.372.

Kontantstrøm
Foreningens kontantstrømmer og likviditetssituasjon er tilfredsstil-
lende. Kontantstrøm fra driften er på
6.311.960, nesten 2 millioner mer enn i 2019. Store investeringer 
finansiert ved pantelån gir en utgående
kontantbeholdning på 8.112.554.

09: ØKONOMI OG FINANS
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

NNiiccllaass  FFuurree
VVaarraammeeddlleemm
Serienummer: niclas.fure@gmail.com
IP: 165.225.xxx.xxx
2021-02-15 08:13:47Z

KKaarrll  CChhrriissttiiaann  AAggeerruupp
SSttyyrreelleeddeerr
Serienummer: 9578-5990-4-2844185
IP: 121.6.xxx.xxx
2021-02-15 08:13:58Z

KKrriissttiiaann  FFooddssttaadd
SSttyyrreemmeeddlleemm
Serienummer: 9578-5999-4-1140241
IP: 84.212.xxx.xxx
2021-02-15 08:30:41Z

HHååkkoonn  IInnggvvaallddsseenn
SSttyyrreemmeeddlleemm
Serienummer: 9578-5995-4-907375
IP: 193.215.xxx.xxx
2021-02-15 08:31:51Z

NNiillss  KKlliippppeennbbeerrgg
11..  NNeessttlleeddeerr
Serienummer: 9578-5998-4-796520
IP: 213.52.xxx.xxx
2021-02-15 08:32:43Z

AAnnddeerrss  BBrræænnddssggaaaarrdd  KKrriisstteennsseenn
GGeenneerraallsseekkrreettæærr
Serienummer: 9578-5994-4-3576622
IP: 82.196.xxx.xxx
2021-02-15 09:32:50Z

AAlleekkssaannddeerr  WWaanngg--HHaannsseenn
SSttyyrreemmeeddlleemm
Serienummer: 9578-5999-4-1220465
IP: 84.208.xxx.xxx
2021-02-15 10:01:51Z

AAnnnnee  SSoollvveeiigg  WWiicchhssttrrøømm
VVaarraammeeddlleemm
Serienummer: 9578-5993-4-3249991
IP: 84.212.xxx.xxx
2021-02-15 16:58:35Z
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

KKaatthhrriinnee  BBaaaarrddsseenn
SSttyyrreemmeeddlleemm
Serienummer: 9578-5997-4-552997
IP: 80.232.xxx.xxx
2021-02-15 19:14:30Z

BBeenneeddiiccttee  LLiinndd  BBjjøørrllaanndd
22..  NNeessttlleeddeerr
Serienummer: 9578-5993-4-3379907
IP: 193.69.xxx.xxx
2021-02-17 21:51:22Z
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Kongelig Norsk Seilforening   |   Huk Aveny 1   |   0287 Oslo   |   Telefon: 23 27 56 00   |   E-post: info@kns.no
 

 

 

 

Kontrollkomiteen 

 

Beretning for regnskapsåret 1. januar 2020 – 31. desember 2020 

 

Kontrollkomiteen ble valgt på årsmøtet i 29. april 2020 og har bestått av: 

Anders Myhre  Leder 

Hebe-Cecilie Næss 

Jan Borø  

Vararepresentanter har vært: 

Tom B. K. Knutsen 

Iver Waalen 

 

KNS’ lover og Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsregler datert 28 November, 2007, har 
vært grunnlag og retningsledende for komiteens arbeid. 

Komiteen har hatt ett møte etter gjennomgang av tilsendte referater fra styre- og AU-møter. 
Komiteen har også gjennom sitt nettverk i foreningen holdt god kontakt med relevante grupper og 
komiteer i KNS. 

Foreningens økonomi og aktiviteter har vært gjennomgått.  

Etter gjennomgang av foreningens regnskap for siste driftsår, er det komiteens oppfatning at KNS 
styres etter gode økonomiske prinsipper og med det målet at man skal ha tilfredsstillende 
driftsmargin. 

 

Oslo 12. februar 2021 

 

Anders Myhre   Hebe-Cecilie Næss   Jan Borø 

[sign.]    [sign.]     [sign.]  
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              KNS - Avdelingsregnskap 2020 - 2019

Regnskap 
Resultat Budsjett 2019

101 Administrasjon -6 362                -5 869                -3 613                
102 Medlem 3 620                 3 882                 1 582                 
103 Salg 149                     141                     145                     
104 Havn 6 580                 7 116                 6 759                 
105 Klubben 12                       168                     345                     
107 Eiendom -459                   -1 140                -550                   
120 Styret -89                      -283                   -269                   
130 Sponsorer 59                       -92                      58                       
110 Båter -1 932                -2 075                -1 788                
300 Regatta drift -160                   -542                   -407                   
999 Finans
Sum klubbdrift 1 418                 1 306                 2 262                 

140 Turseilergruppen -26                      -69                      -43                      
330 Grundig Sailing Cup -13                      -6                        -84                      
335 J/70 - poolbåt 14                       -34                      119                     
310 Færderseilasen 502                     734                     505                     
315 Hankø Race Week 12                       52                       56                       
320 Hollænderseilasen 61                       48                       52                       
325 Kongens serie 23                       10                       1                         
340 Ulabrandseilasen
350 Blåveisen 39                       3                         21                       
385 Div Norgesmesterskap -6                        26                       82                       
340 NorgesCup 112                     66                       8                         
390 Div. seilaser 87                       70                       53                       
Sum regattavirksomhet 805                     900                     770                     

620 Seilkurs 238                     62                       117                     
630 Teorikurs 52                       79                       138                     
Sum seilskole/kursvirksomhet 290                     141                     255                     

610 Nybegynner dagseiling 129                     122                     257                     
550 KNS Sport -609                   -900                   -880                   
501 Optimist nybegynner 4                         19                       -55                      
502 Optimist videregående -1                        -5                        -8                        
504 Optimist NC -294                   -132                   -255                   
515 Optimist regatta rekrutt -24                      -21                      6                         
505 Laser Radial -183                   -91                      -206                   
516 Laser Master 52                       46                       51                       
506 Skiff 41                       -109                   -81                      
507 Brett RS:X -339                   -136                   -232                   
508 Brett nybegynner -16                      -11                      -31                      
509 Brett videregående -20                      -63                      -31                      
510 Brett NC -38                      -116                   -267                   
511 Waszp -16                      -91                      -11                      
503 RS Feva nybegynner 46                       -6                        -3                        
514 RS Feva videregående -47                      -31                      -9                        
590 Samlinger 174                     -11                      -74                      
Sum aktivitet junioravdelingen -1 141                -1 536                -1 829                

600 SommerMoro 383                     425                     374                     
Sum SommerMoro 383                     425                     374                     
Sum aktivitet Seilsportsenteret -468                   -970                   -1 200                

115 Seilsportsenter drift -1 374                -2 051                -1 574                
Sum Seilsportsenteret totalt -1 842                -3 021                -2 774                

SUM KNS TOTALT 381                     -815                   258                     

Regnskap 2020



 Kongelig Norsk Seilforening 2020  49

1 ALFRED W G LARSENS FOND TIL FREMME AV NORSK SEILSPORT  - pr. 31.12.20

INNTEKTER EIENDELER

Renter bankinnskudd 5 Bankinnskudd 37 522
Kursgevinst aksjefond 7 028 Aksjefond 249 599
Sum inntekter 7 0337 0337 0337 033 Sum eiendeler 287 121287 121287 121287 121

KOSTNADER EGENKAPITAL

Bankomkostninger 0 Kapital 01.01.19 280 088
Årets overskudd 7 033

Overskudd 7 033 Kapital 31.12.19 287 121

2 ERIK ANKERS FOND - pr. 31.12.20

INNTEKTER EIENDELER

Renter bank og lån KNS 28 000 Bankinnskudd
Mellomregning KNS 66 509
Langsiktig fordring på KNS 1 400 000
Sum eiendeler 1 466 509

KOSTNADER

Revisjonshonorar 8 438
Andre driftskostnader 4 642 EGENKAPITAL

Grunnkapital 500 000
Annen egenkapital 966 509

Sum kostnader 13 080 Kapital 31.12.20 1 466 509

Overskudd 14 920 Sum gjeld og egenkapital 1 466 509

3 HALFDAN HANSENS MINNEFOND - pr. 31.12.20

INNTEKTER EIENDELER

Kursgevinst aksjefond 49 986 Bankinnskudd 384 930
Renteinntekter 52 Aksjefond 1 862 758
Sum driftsinntekter 50 038 Sum eiendeler 2 247 687

Avsatt støtte seilere 50 000

KOSTNADER EGENKAPITAL

Kurstap aksjefond 16 002 Kapital 01.01.20 2 164 552
Bankomkostninger mv. 900 Årets overskudd 33 136
Sum kostnader 16 902 Kapital 31.12.20 2 197 687

Overskudd 33 136 Sum gjeld og egenkapital 2 247 687

4 MORITS SKAUGENS FOND - pr. 31.12.20

INNTEKTER EIENDELER

Kursgevinst aksjefond 55 147 Bankinnskudd 538 020
Renteinntekter 72 Verdipapirer 1 955 769
Sum driftsinntekter 55 220 Sum eiendeler 2 493 789

Avsatt støtte seilere 200 000

KOSTNADER EGENKAPITAL

Bankomkostninger mv. 384 Kapital 01.01.20 2 238 954
Sum kostnader 384 Årets overskudd 54 835

Kapital 31.12.20 2 293 789

Overskudd 54 835 Sum gjeld og egenkapital 2 493 789

 
 
 

KNS - Fondsregnskap 2020
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Medlemmer over 25 år 1610 1670 1750 1800 1860 1915

Ektefelle/samboer medlemskap 580 600 630 650 670 690

Medlemmer mellom 19 og 25 år 500 500 550 570 590 610

Medlemmer under 19 år 300 300 325 340 360 400

Livsvarig medlemskap (25 x medlemskap) 40250 41750 43750 45000 46000 47900

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

Æresmedlemmer og innbudt medlem 0 0 0 0 0 0

Familiekontingent 2790 2870 2500 2575 2650 2730

Båtavgift for medlemmer under 25 år 375 375 375 390 400 410

Båtavgift for medlemmer over 25 år 630 660 690 710 730 750

SAK 12: KONTIGENTER

Det har kommet forslag fra leder av Valgkomiteen Pål Næss om 
endring i lover for KNS. Styret og Rådet har behandlet forslaget og 
støtter forslaget. 

Dette er dagens tekst i KNS’ lovene:

§ 17 Årsmøtets oppgaver
(3)    Styrets leder, nestledere og styremedlemmer velges for 2 år av 
gangen. Funksjonstiden for styrets leder og nestledere kan forlenges 
med 1 år etter årsmøtets beslutning. Hvis begge nestlederne velges 
samtidig (samme år) anses annen nestleder som valgt kun for 
ett år. Blir det på grunn av opprykk eller avgang nødvendig å velge 
medlemmer av styret utenfor vanlig tur, skal den som hadde minst 
stemmetall bare velges for ett år, hvis det ikke skjer ved særskilt valg. 
Internasjonalt omtales styrets leder og nestledere som commodore, 
vice commodore og rear commodore.
(4)    En person er ikke valgbar som styrets leder eller nestleder for 
mer enn to perioder på rad, og i den forbindelse regnes de to nest-
ledernes funksjoner som en, slik at man maksimalt kan velges for 
to perioder på rad til vervet nestleder. Dog kan en nestleder eller et 
styremedlem som første gang ble valgt for ett år, gjenvelges for en 
tredje periode. Styremedlemmer er valgbare for tre perioder på rad.

Foreslås endret til:
(3)    Styrets leder, nestledere og styremedlemmer velges for 2 år av 
gangen. Funksjonstiden for styrets leder og nestledere kan forlenges 
med 1 år etter årsmøtets beslutning. Hvis begge nestlederne velges 
samtidig (samme år) anses annen nestleder som valgt kun for 
ett år. Blir det på grunn av opprykk eller avgang nødvendig å velge 
medlemmer av styret utenfor vanlig tur, skal den som hadde minst 
stemmetall (eventuelt taper ved loddtrekning) bare velges for ett år, 
hvis det ikke skjer ved særskilt valg. Internasjonalt omtales styrets 
leder og nestledere som commodore, vice commodore og rear 
commodore.

(4)    En person er ikke valgbar som styrets leder eller nestleder for 
mer enn to perioder på rad, og i den forbindelse regnes de to nest-
ledernes funksjoner som en, slik at man maksimalt kan velges for 
to perioder på rad til vervet nestleder. Dog kan en nestleder som i 
første eller annen periode tjenestegjør i et år, gjenvelges for en tredje 
periode. Styremedlemmer er valgbare for tre perioder på rad.

SAK 11: BEHANDLE FORSLAG OG SAKER 

SAK 10: GODKJENNE STYRETS FORSLAG OM KJØP, SALG ELLER 
PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM.
Ingen forslag fremsatt av styret 
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KNS - Budsjett  2021
Regnskap Regnskap Budsjett

Periode 1.januar - 31. desember 2020 2019 2021

DRIFTSINNTEKTER
Kontingentinntekter 6 006 474               5 677 697               6 600 000

Salgsinntekter flagg, vimpler, effekter etc. 481 330                   1 085 337               741 000                    

Startkontingent regatta 546 083                   2 550 331               1 996 000

Inntektsført gave- og spillemidler utbygging 690 900                   620 000                   650 000                    

Sponsorinntekt, offentlig støtte og mva-komp. 5 672 965               4 823 631               5 040 000

Utleie havn, kran, parkering og lokaler 11 340 904             11 711 230             9 957 600                

Treningskontingent og kursinntekter 3 116 098               3 901 855               4 620 470                

Inntektsført andel forskuddsleie havneplasser 1 608 885               1 729 781               1 740 000

Diverse inntekter 457 805                   1 768 068               226 500

SUM DRIFTSINNTEKTER 29 921 444               33 867 930               31 571 570

DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader (note 2,3) -12 177 784           -12 428 846           -13 029 039            

Varekjøp flagg, vimpler og effekter -212 676                 -452 959                 -196 000                  

Regattaprogrammer og kurshefter -53 640                   -116 306                 -43 500                    

Møtekostnader -56 651                   -117 691                 -120 000                  

Seilas og Seilmagasinet -915 987                 -1 156 462             -950 000                  

Bil- og transportkostnader -109 524                 -261 537                 -202 000                  

Regattakostnader -574 504                 -1 570 478             -1 562 540              

Forbruksmateriell -87 033                   -88 051                   -100 000                  

Drift båter -158 615                 -256 338                 -201 400                  

Annonser og markedsføring -148 281                 -496 868                 -274 750                  

Utgifter kurs/instruksjon -151 965                 -459 137                 -254 500                  

Honorar revisjon og juridisk bistand -436 259                 -146 208                 -190 000                  

Reparasjoner og vedlikehold -1 601 697             -1 588 945             -1 005 000              

Datakostnader -958 906                 -677 984                 -772 500                  

Ordinære avskrivninger (note 4) -5 766 000             -5 811 012             -5 290 000              

Leie lokaler, brygger og utstyr -382 744                 -1 011 075             -519 000                  

Vann, strøm og renhold -1 422 942             -1 778 143             -1 700 000              

Inventar og utstyr -812 236                 -900 281                 -1 275 000              

Kopiering og kontorrekvisita -63 373                   -66 626                   -55 000                    

Annen fremmed tjeneste -172 130                 -                           -101 000                  

Konsulenthonorarer -125 079                 -393 622                 -215 000                  

Telefon, porto, vakthold -207 064                 -226 793                 -196 000                  

Reisekostnader -195 542                 -1 052 623             -854 700                  

Støtte til aktive -578 260                 -836 420                 -1 000 000              

Gaver og representasjon -3 570                     -19 029                   -10 000                    

Lisens NSF og kontingenter -607 696                 -591 756                 -615 000                  

Forsikringspremier -550 301                 -476 523                 -585 000                  

Diverse kostnader 7 125                       -4 067                     -                            

Tap på krav 40 441                     33 558                     -                            

Bank og kortgebyrer -121 842                 -159 160                 -80 641                    

SUM DRIFTSKOSTNADER -28 604 735            -33 111 382            -31 397 570             

DRIFTSRESULTAT 1 316 708                  756 548                      174 000

Renteinntekter 21 680                     72 600                     

Rentekostnader (note 9) -956 588                 -487 882                 -1 032 000              

NETTO RENTEKOSTNADER -934 908                   -415 282                   -1 032 000

ÅRSRESULTAT 381 800                      341 265                      -858 000

Til egenkapital 381 800                   341 265                   

Sum disponeringer 381 800                      341 265                      

SAK 13: VEDTA FORENINGENS BUDSJETT



52  Kongelig Norsk Seilforening 2020

KNS - Investeringsbudsjett  2021

Seilsportsenteret

Takkonstruksjon ved sekretatiat/kiosk på brygga 100 000                 

Diverse forbedringer av uteområdet 385 000                 

Sum 485 000                      

Båter og tilhengere

Utskifting 2 stk RIB m/motorer 550 000                 

2 stk RS Feva 140 000                 

1 stk Laser 80 000                   

Utskifting og komplettering av seiljoller, brett etc 50 000                   

Sum 820 000                      

Huk Aveny 1 

Rest bryggeanlegg 3 402 500              

Inngangsportal 240 000                 

Strømstolper og elektro 1 700 000              

Vann 100 000                 

Diverse havneanlegget 172 500                 

Ventilasjon og varme A+B-salen 320 000                 

Sum 5 935 000                  

Brutto investeringer totalt 7 240 000                  

SAK 14: BEHANDLE FORENINGENS ORGANISASJONSPLAN
KNS organisasjonsplan gjennomgås på skjerm.
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VERV NAVN VALGBARHET NÅVÆRENDE VERV VALGT

Leder Nils Klippenberg Foreslås valgt (ny) 1.nestleder 2021

1.nestleder Benedicte Lind Bjørland Foreslås valgt (ny) 2. nestleder 2021

2. nestleder Kathrine Baardsen Foreslås valgt (ny) Styremedlem 2021

Styremedlem Niclas Fure Foreslås valgt (ny) Varamedlem 2021

Styremedlem Håkon Ingvaldsen Foreslås gjenvalgt Styremedlem 2026

Styremedlem Anne Wichstrøm Foreslås valgt (ny) Varamedlem 2021

Styremedlem Aleksander Wang-Hansen Ikke på valg Styremedlem 2018

Varamedlem Jan Alexander Bjurgren                   Foreslås valgt (ny) 2021

Varamedlem Erlend Munkeby                               Foreslås valgt (ny) 2021

SAK 15: VALG. INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN TIL ÅRSMØTE 2021.

NAVN VALGBARHET VALGT

Stig Herbern Ikke på valg 2015

Trine Tjøm Ikke på valg 2016

Jorunn Doornbos Ikke på valg 2016

Christian Begby Ikke på valg 2016

Jørgen Stang Heffermehl Ikke på valg 2019

Carolle Reitzer Ikke på valg 2020

Ole Johan Gjerpen Ikke på valg 2020

Kristian Fodstad Foreslås valgt (ny) 2021

Nine Paulsen Foreslås valgt (ny) 2021

RÅDET

*Rådet velger selv ordfører, viseordfører og sekretær

KONTROLLKOMITEEN

VERV NAVN VALGBARHET VALGT

Medlem Anders Myhre Foreslås gjenvalgt 2013

Medlem Jan Borø Foreslås gjenvalgt 2020

Medlem Hebe-Cecilie Nyquist Næss Foreslås gjenvalgt 2020

Varamedlem Iver Waahlen Foreslås gjenvalgt 2020

Varamedlem Tom B.K. Knutsen Foreslås gjenvalgt 2020

VERV NAVN VALGBARHET VALGT

Medlem Pål A Næss Foreslås gjenvalgt 2013

Medlem Anne Moe Nikolaysen Foreslås gjenvalgt 2020

Medlem Tom Ottar Foreslås gjenvalgt 2020

Varamedlem Steff Herbern Foreslås gjenvalgt 2020

Varamedlem Bente Monica Haaland Foreslås gjenvalgt 2020

INNSTILLING FRA RÅDET TIL ÅRSMØTE 2021

STYRET

*Kontrollkomiteen velger selv leder

SAK 16: FORSLAG TIL VALG AV NYTT ÆRESMEDLEM

SAK 17: ORIENTERINGSSAKER. KNS STRATEGI 2025

Rådet foreslår Tor Møinichen som nytt æresmedlem. KNS har enstemmig støttet forslaget. Styret og Rådet ber derfor Årsmøtet støtte 
forslaget. Innstillingen kan leses på www.kns.no.

Strategien kan nedlastet på www.kns.no



PER BØRSTEIN
Økonomiansvarlig

GEIR DAHL ANDERSEN
Leder av KNS Seilsportsenteret

CHRISTIAN RUSCETTA
Redaktør Seilas/
Content Manager

LENE JOHANSEN
Kursansvarlig
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SEKRETARIATET     KNS 2020
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SEKRETARIATET     KNS 2020 SEKRETARIATET I 2020 
HAR BESTÅTT AV FØLGENDE:

ANDERS KRISTENSEN 
Generalsekretær

EINAR GALTUNG DØSVIG JR
Havnesjef

KARL KJØRSTAD
Regattaansvarlig

VIBEKE LINDEROTH GRENNESS
Medlems-, sponsor- og 
bærekraftansvarlig

CATHRINE GJERPEN STØRMER
Branding- og 
kommunikasjonsansvarlig
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Leder Karl-Christian Agerup 

nestleder Nils Klippenberg

Bendicte Bjørland

Ansv. for politiattest Kathrine Baardsen

Alexander Wang-Hansen 

Kristian Fodstad

Håkon Ingvaldsen

Vara Niclas Fure

Vara Anne Wichstrøm

Ansatt Per Børstein

Ansatt Anders Kristensen

STYRET

    

Ordfører Bjørn Vadholm                           

Viseordfører Jorunn Doornbos

Sekretær Per Undrum                                    

Jørgen Stang Heffermehl

Stig Herbern 

Trine Tjøm

Ole Johan Gjerpen 

Christian Begby

Carolle Reitzer

RÅDET

    

Leder Jørgen Stang Heffermehl

Kathrine Baardsen

Stig Herbern

Ansatt Per Børstein

Ansatt Anders Kristensen

FINANSKOMITEEN 

    

Leder Kristian Fodstad 

Komitemedlem Ragnar Jan Klevaas

Komitemedlem Tor Møinichen

Komitemedlem Marit Grundseth 

Komitemedlem Niclas Fure

Komitemedlem Iver S. Waalen 

Komitemedlem Christopher W. Ihlen

Ansatt Karl Kjørstad

ARRANGEMENTSFORUM

    

Leder Aleksander Wang Hansen

Ida Kathrine Berthet

Petrus Eide

Eivind Melleby

Ansatt Geir Dahl Andersen 

KNS SPORT 

    

Leder Morten Johnsen

Egil Wold

Nini Høegh Nergaard

Ansatt Anders Kristensen 

LOVKOMITEEN

    

Leder Bjørn Sissener 

Tor Møinichen

Henrik Møinichen

Niclas Fure 

Karl Kjørstad

DOMMERFORUM

KOMITEER

    

Leder Karl-Christian Agerup 

Kristin Nyland

Marie Lohte

Halvor Albjerk Hamra

Svenja Christiansen

Andreas Hole

Lillan Agerup

Helene Gjerde

Thomas Mordt Kolstad

Celine Therese Herud

Lene Hjellestad

Sire Grönmo

Eline Snerlebakken 

Ansatt Karl Kjørstad

REGATTAGRUPPEN J/70 OG J/80 
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Leder Sven Ellefsen

Kathrine Baardsen 

Tom Ottar

Jorunn Doornbos

Håkon Ingvaldsen

Bjørn Ekholt

Ansatt Per Børstein

Ansatt Einar Døsvig

HA 1/HAVNEKOMITEEN 

    

Leder Kristian Fodstad

Kathrine Baardsen 

Eric Svenkerud

Ansatt Anders Kristensen 

KONSEPT HUK AVENY OG HAVN 

    

Leder Niclas Fure

Kristian Fodstad

Gwenael Berthet

Marit Grundseth

Trine Tjøm

Anne Moe Nicolaysen

Anne Wichstrøm

Lloyd Tunbridge

Sven Ellefsen

Ole Aabye

Nils Kuhle

Dankert Mellbye

Karl-Christian Agerup

Pål Næss

Nils Hauff

Sivert Kalvik

Peter Hauff

Nils Klippenberg

Kristian Fæste

Ansatt Karl Kjørstad

REGATTA 

    

Leder Peter Hauff

Sven Ellefsen

Ansatt Karl Kjørstad

Kontaktperson Styret Anne Moe Nikolaysen

UTSTYR OG MATERIELL 

    

Leder Anne Moe Nikolaysen 

Morten Nissen Lie

Marit Grundseth

Per Aaserud

Ansatt Anders Kristensen

Ansatt Karl Kjørstad

FÆRDER STYRINGSGRUPPEN

    

Leder Mandagsmøter, Informasjon Jan Alexander Bjurgren

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 Mandagsmøter, Informasjon Jan Alexander Bjurgren

Håkon Ingvaldsen

Trine Lunde

Dagfinn Tvedt

Christian Langlo

Ansatt Vibeke L. Grenness

Ansatt Karl Kjørstad

TUR OG HAVSEILERKOMITEEN

    

Leder Erik Ask

Marit Grundseth

Per Undrum

Håkon Horn 

Ansatt Vibeke Grennes

Ansatt Cathringe Gjerpen

Ansatt Karl Kjørstad

DRONNINGEN



58  Kongelig Norsk Seilforening 2020

    

Leder Håkon Ingvaldsen

Niclas Domack

Ellen Bruusgaard

Ansatt Anders Kristensen

Ansatt Vibeke Grenness

Ansatt Cathrine Gjerpen Størmer

Ansatt Christian Ruscetta

KOMMUNIKASJON OG BRANDING 

    

Leder Erik Ask

Marit Grundseth

Per Undrum

Håkon Horn 

Ansatt Anders Kristensen

DRONNINGEN 

    

Leder Frederic Courivaud

Arne Lanatowitz

Magnus Heiervang

Ansatt Karl Kjørstad

POOLBÅT

    

Ansatt Anders Kristensen

Ansatt Cathrine Gjerpen Størmer

Ansatt Christian Ruscetta

Halvor Friisk

Kristian Fodstad

Jan Alexander Bjurgren

Sven Ellefsen

Karl Christian Agerup

Leder Vetle Børresen

Bjørn Eckhardt

REDAKSJONSRÅDET SEILAS

    

Leder Peter Brandt

Sven Ellefsen

Ansatt Karl Kjørstad

KONGENS SERIE 

    

Leder Marit Grundseth

Nini Nergaard

Trine Tjøm

Ansatt Karl Kjørstad

HANKØ RACE WEEK 

    

Leder Hedda Sørensen

Steff Herbern

Alexander Wang Hansen

Ansatt Lene Johansen 

INTEGRERT SEILING 

KNS SEILSPORTSENTER 
ULABRAND 2020

    

Leder Bendicte Bjørland

Ida Kathrine Berthet

Bente Haaland

Elise Sverre

Christian Espeseth

Marius Foss

Eira Ingebjørg Svedal Nilsson

Ansatt Geir Dahl Andersen

STYRET

    

Leder Hans Wang

Christopher Ulrichsen

Per Christian Thuen

Nils Kuhle

Peter Hauf

Tilknyttet fra styre: Elise Sverre

Ansatt Geir Dahl Andersen

UTSTYR OG BRYGGE

    

Leder Anders Myhre

Jan Borø

Hebe-Cecilie Nyquist Næss

Vara Iver Waahlen

Vara Tom B. K. Knutsen 

KONTROLLKOMITEEN 

    

Leder Pål Næss

Anne-Moe Nikolaysen

Tom Ottar

Vara Steff Herbern

Vara Bente Monica Haaland

VALGKOMITEEN
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Leder Marie Klippenberg

29er Klassekaptein Gwenael Berthet

RSX Brett Klassekaptein (Snr) Christopher Ulrichsen

Foil brett Jan-Erik Sverre

BIC NC  Nina Myhre

BIC NC (fra høst 20- tidl. BIC RR) Geir Mjøen

Laser klassekaptein Per Kristian Grønlund

Laser Master Klassekaptein Niclas Domack

RS Feva Klassekaptein  

NC Optimist Klassekaptein Nils Kuhle

Opti VK klassekaptein Eivind Westby

Opti RR klassekaptein Erik Aursnes Dammen

Waspz Thomas Nilsson 

Brett VK Sjur Klafstad

Tilknyttet fra styre: Ida Kathrine Berthet

Ansatt Geir Dahl Andersen

TRENING OG REGATTA

    

Leder Alexander Gjerpen-Huser

Ole Aabye

Anne Cecilie Ranke

Øyvin Tjore

Eivind Westby

John Christian Glent

Harald Hesselroth

Tilknyttet fra styre: Bendicte Bjørland

Ansatt Geir Dahl Andersen

REKRUTTERING

    

Leder Cecilia Landmark

Trude Gomnæs Ugelstad

Elisabeth Kaastad Ørjavik

Mette Langås Holt

Kjersti Skrolsvik

Line Wergeland

Kristine Høst-Verbraak

Tilknyttet fra styre: Bente Haaland

Ansatt Geir Dahl Andersen

SOSIALT HUS OG KIOSK

    

Leder Niclas Fure

Børre Hekk Paulsen

Marius Foss

Elisabeth Kaastad Ørjavik

Henning Nilsen

Ole Aabye

Erik Christophersen

Tilknyttet fra styre: Marius Foss

Ansatt Geir Dahl Andersen

REGATTA ARRANGEMENT

    

Leder Bernt Rognlien

Ellen Ekeli

Tilknyttet fra styre: Elise Sverre

Ansatt Geir Dahl Andersen

SIKKERHET

    

Leder Eira Svedal Nilsson

Jens Kaastad Ørjavik

Oda Sverre

Mathias Berthet

Markus Berthet

Henrik Wetlesen Borge

Henrik Kaastad Ørjavik

Tilknyttet fra styre: Komiteen er selv representert i styre

UTØVERNES KOMITE
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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 + 26 +

Kjønn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn totalt

Pr 17.01.12017 3 2 81 149 68 133 28 61 316 2347 3188

Pr 01.02.2018 3 3 70 130 76 155 28 66 330 2464 3325

Herav Liv 0 2 1 2 1 1 0 1 57 199 264

Pr 18.12.2018 4 4 87 125 53 119 24 53 330 2393 3192

Herav Liv 1 2 1 2 0 2 0 0 55 173 236

pr 25.11.2019 3 6 250 370 79 134 31 59 367 2433 3732

Herav Liv 0 1 1 3 0 0 0 1 56 160 222

Pr. 07.12.2020 6 8 255 378 114 181 41 78 456 2685 4202

Herav Liv 0 2 1 4 0 0 0 2 58 237 304

1993 Christen Horn,
 Johannessen
 Kristian Nergaard
 Espen Stokkeland
 Ernst Torp
1996 Kristopher Spone
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 
 Siri Klevaas  
2009 Eivind Melleby 
 Nini Høegh Nergaard
 Sigmund Vatle

 Rudolf Doornbos 
 Victor Allard
 Karin Hartmann
2010 Petter Ringvold 
 Lars Knudsen 
 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
2018 Danckert Mellbye
 Håkon Ingvaldsen
 Thomas Nilsson 
 Peter Hauff
 Lloyd Tunbridge 
2019 Jorunn Doornbos
 Gunnar Gundersen
 Ann-Mari Paasche,  
 Jenssen 
 Niclas Fure
 Kristian Fæste 
 Carolle Reitzer
 Arild Berg 
2020 Bjørn Eckhardt
 Anne Moe Nikolaysen
 Trine Tjøm
 Niclas Domack

 

OVERSIKT OVER HEDERSTEGN
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NORGES SEILFORBUND

Styret
Jørgen Stang Heffermehl, President

Valgkomiteen
Tor Møinichen, leder
Lars Erik Larsen

Lovkomitéen
Egil Wold, leder

Arrangør- og dommerutvalget
Tor Møinichen, leder
Thomas Albert Kresse

Regel- og Appellkomiteen
Harald Holmen Sørensen, leder
Christen Horn Johannessen
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

EUROSAF

Contact & Cooperation Committee
Tor Møinichen

INTERNATIONAL COUNCIL OF 
YACHTS CLUBS

Board of directors 
Nils Klippenberg 

KNS REPRESENTANTER NASJONALT OG INTERNASJONALT

FORENINGENS ÆRESFORMANN:
H.M. Kong Harald V

FYRSTELIGE ÆRESMEDLEMMER:
H.M. Dronning Sonja 
H.M. Kong Konstantin
H.H. Prinsesse Irene
H.H. Prinsesse Astrid fru Ferner
H.K.H. Kronprins Haakon
H.K.H. Kronprins Frederik

ÆRESMEDLEMMER:
2005 Peter T.M. Brandt
2010 Einar B. Moen
2011 Ragnar Klevaas
2020 Erik Ask
 Marit Grundseth

INNBUDTE MEDLEMMER:
1987 Olav E. Klingenberg
1989 Morten Bergesen
1995 Einar B. Moen (æresmedlem)
1998 Knut Frostad
2000 Bjørn Løken
2001 Henrich Nissen-Lie
 Herman Horn Johannesen
2003 Tulle Kamfjord
 Peder Lunde jr.
2005 Marit Grundseth
2006 Egil Wold
 Arve Sundheim
2007 Ragnar Klevaas (æresmedlem)
 Moritz Skaugen Jr.
2008 Thomas Kresse
 Steff Herbern
 Peer Moberg
2009 Stig Herbern
 Erik Ask
 Kristian Nergaard

 David Tunick
2010 Paal Erik Bryhn
 Haakon Horn
 Nils Hauff
2011 Ragnar Kvam
 Craig Symonette
2012 Aleksander Wang-Hansen
 Marie Solberg
 Per Eugen Kristiansen
 Jens Ulltveit Moe
 Eivind Astrup
 John Stork (GB)
2013 Pål A. Næss
 Tor Møinichen
 John Platou
2014 Thomas Thesleff (FIN)
 Carl Gustav Pihl (S)
2015 Jan-Erik Næss
2018 Jørgen Stang Heffermehl
2019 Ernest Godshalk (USA)

OVERSIKT OVER ÆRES- OG INNBUDTE MEDLEMMER I KNS
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Topp tre i Verdensmesterskap, Europamesterskap, Nordisk Mesterskap, 
Norgesmesterskap, Klassemesterskap, og kretsmesterskap. 

2020

 
VM:

Laser Radial: 3. plass – Line Flem Høst

5.5 meter: 1. plass – Skipper Kristian Nergaard, 
Anders Pedersen (Drøbak SF) og 
Johan Barne (SWE)

NORGESMESTERSKAP:

29er: 2. plass – Markus Berthet og 
Rudolf Ugelstad
3. plass- Amalie Wang og Fredrikke Foss

49er: 3. plass - Mathias Berthet og 
Alexander Franks-Penty

Bic: 2. plass - August Landmark
3. plass - Mina Mobekk 

KRETSMESTERSKAP:

Optimist B: 2. plass – Sigurd Melleby
3. plass – Henrik Westby

Laser 4.7: 3. plass – Marthea Haaland

Feva: 3. plass – Sen Harald Inao og 
Jonathan Jaksjø

Laser Radial: 1. plass – Sverre Langaas-Holt
2. plass – Nils Goa Diab

 
KLASSEMESTERSKAP:

Killing: 3. plass – Kristian og Kalle Nergaard

IOD: 2. plass – Skipper Gustav Rygh (TS), 
Carl-Phillip Lie (TS), Henrik Paulsen, KNS

Knarr: 2. plass – Bjørn Ekholt og Trygve Huus 
(Kragerø SF) 

NORGESCUP SAMMENLAGT:

29er: 2. plass -  Markus Berthet  og
Rudolf Ugelstad 
3. plass – Diane Ninauve-Jutulstad 
(Bundefjorden SF) og Cornelia Fure

Laser Radial: 2. plass – Sverre Langaas-Holt

Laser Standard: 2. plass – Henrik Kaastad Ørjavik

Vinnerne av prisene årets KNS-seiler og årets KNS-prestasjon 
2020 blir annonsert på Årsmøtet.

 
NORGES SEILFORBUND HEDERSPRISER:

Årets seiler: Line Flem Høst

Bragdpokal: Kristian Nergaard

KNS-SEILER: Kristian Nergaard med Anders Pedersen og Johan Barne 
da de sikret VM-tittelen i 5,5m i Newport. (Foto: Robert Deaves)
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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 anled-
ninger som bryllup, dåp, konfirma-
sjon, 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 SAMARBEIDSPARTNERE:


