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Godkjenne de stemmeberettigede.

Velge dirigent(er).

Velge protokollfører(e).

Velge to medlemmer til å underskrive
protokollen.

Godkjenne innkallingen.

Godkjenne sakslisten.

Godkjenne forretningsorden.

Godkjenne og behandle Foreningens 
årsberetning.

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

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

Behandle forslag og saker.

Fastsette medlemskontingent og avgifter.

Vedta foreningens budsjett.

Behandle foreningens organisasjonsplan.

Valg



Innkalling til 
ordinært årsmøte 

i KNS 2022

Tidspunkt: Torsdag 24. mars kl. 18.00
Sted: Huk Aveny 1

Dagsorden i henhold til Lov for
Kongelig Norsk Seilforening:

1. Godkjenne de 
stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er),
3. Velge protokollfører(e)
4. Velge to medlemmer til å under-

skrive protokollen.
5.  Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten.
7.  Godkjenne forretningsorden
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

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 

Dersom Årsmøtet blir digitalt via 
Teams skal du registrere deg på kns.
no. Du vil før årsmøtet få en lenke 
og en veiledning inklusive en veiled-
ning for avstemningsprosedyrer og 
hvordan du kan stille spørsmål. 
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Båtpoolordningen 2021
Ordningen gir medlemmer i KNS fri tilgang til foreningens 
regattabåter mot å ha innbetalt en treningsavgift. Seilere i alle 
aldersgrupper benytter seg av tilbudet og miljøet kan beskrives som et 
ung og internasjonalt miljø.

Båtpoolen bestod i 2021 av fem J/70 
båter og tre J/80 båter og er tiltenkt 
medlemmer som 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 2021 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. Vi har grunn til å tro at restriksjo-
nene i 2021 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. Den første 
regattaen ble på Grundig Hankø Race 
Week, der det ble mulig å seile med fult 
mannskap. 

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 Seilsportsligaen 
da laget vant 1. divison og rykket opp til 
Eliteserien. 

Det ble også bestilt en ny J/80 som 
kommer neste sesong. 

EN AV BOATPOOL BÅTENE i aksjon under Grundig Hankø Race Week.

I 2021 GIKK KNS, Right to Play og Helly Hansen sammen og døpte den ene J/80 båten 
til "Lek på havet".
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Marinaen Dronningen

Marinaen Dronningen/KNS Havnekomiteen har hatt tre nettmøter og 
forøvrig hyppig telefon- og epostkontakt.
I 2021 kunne vi glede oss over at 
byggetrinn 2 i havnen var fullført og 
at KNS’ styreleder Nils Klippenberg 
derved i forbindelse med sesongåpning 
den 22. april kunne erklære vår nye 
havn, Dronningen Marina, for åpnet. 
Fremdriften av vårt prosjekt «En havn vi 
kan være stolte av», som har vært komi-
téens viktigste arbeidsoppgave i fl ere år, 
kan nå benevnes «En havn vi ER stolte 
av». 

Den nye havnen har fått positive 
omtaler fra våre brukere og andre interes-
serte; fl ott, ryddig, pen, solid og velfunge-
rende. Brukerne kan også glede seg over 
at tilgangen til bryggene er blitt forbedret 
med nye inngangsporter og bedre land-
forbindelser. Det nye betalingssystemet 
for strøm funger godt. Vinteren 20/21 
ble byggetrinn 1 rigget som boblehavn. 
Nå er også byggetrinn 2 tatt i bruk som 
vinterhavn, hvilket vil si at hovedbryggen, 
A-bryggen, og alle brygger som er koblet 
opp til den kan benyttes som vinterhavn. 
Det forventes økt etterspørsel etter 

vinterplasser i Indre Oslofj ord i årene som 
kommer. Komitéen støtter foreningens 
planer for forbedring av bryggene som går 
ut fra Dronningen, og arbeidet med å se 
på utvidelse av havneanlegget innenfor 
tilgjengelig vannspeil.

KNS har i mange år hatt oppmerk-
somheten rettet mot miljøet. Vi husker 
slagordet «Seiling – en ren glede», som 
ble lansert for mange år siden. Havnen 
har lenge vært en Blue Flag Marina. I 
tillegg til at KNS selv vil gå foran og være 
en forening som bidrar til å redusere 
forurensning, er det tydelig at myndig-
hetene i nær fremtid vil skjerpe kravene. 
Vi må tenke at båtene skal redusere sine 
utslipp av vaskemidler, septik og bunn-
stoff  både mens de seiler, går for motor 
eller ligger i havn. I tillegg må havnen 
selv redusere utslippene fra båter som 
står på land under vedlikehold og opplag. 
Spylevann og slipestøv må fanges opp og 
renses eller fraktes bort på betryggende 
måte. Havnekomitéen følger utviklingen 
bl.a. ved å se på aktuelle båtvaskeanlegg. 

Det kan være interessant å legge et slikt i 
havnen, til bruk både for egne medlemmer 
og båteiere utenfra. En nesten ferdig 
løsning, som er blitt demonstrert for oss, 
kan være på plass innen et år eller to. Et 
anlegg for mottak av septik fra båtene er 
det også mulig å legge hos oss.

Båtene som har havn på J- og 
K-bryggen har leieavtaler uten forskudds-
betaling. KNS håper med det å stimulere 
til rekruttering til regattaseiling med 
kjølbåter som Knarr, IF, Express og andre 
som er rimelig i anskaff else, og som det 
er regattamiljøer i. Deltagelse i klasse-
mesterskap, tirsdagsseilaser og andre 
regattaer arrangert av KNS og/eller andre 
seilforeninger kvalifi serer, når antallet 
starter er over et visst antall, til en avkort-
ning av den årlige havneleie. Båteiere må 
søke innen årets utgang til økonomisjef, 
som avgjør søknadene sammen med 
havnekomitéen.

Havnekomitéen har god kommunika-
sjon og et godt samarbeid med forenin-
gens administrasjon.
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KNS Sport
I 2021 var det OL-år igjen. Fem år etter OL i Rio var det tid for OL 
i Tokyo. Vi hadde store forhåpninger til våre to Laser-seilere, Line 
Flem Høst og Hermann Tomasgaard, som begge hadde ligget helt i 
verdenstoppen i fl ere år. Allikevel var det en uvanlig OL-oppkjøring 
med få regattaer og dermed få muligheter for både matching og å fi nne 
ut hvordan man lå an.
Før OL fi kk også våre Nacra-seilere 
Martine Steller Mortensen og Nicholas 
Fadler Martinsen og vår RS:X-seiler Endre 
Funnemark klarsignal for OL-deltakelse, 
og vi fi kk dermed fem KNS-seilere i OL.

OL ble en spennende aff ære med 
KNS-øyne. Line var lenge med i medal-
jekampen før hun helt mot slutten av 
regattaen falt tilbake til en fortsatt sterk 
8. plass. Hermann kjempet som kjent i 
toppen hele regattaen og klarte til slutt 
å seile seg inn til en bronsemedalje. 
Nicholas og Martine slet tidvis med 
ettervirkningene av en skade som hadde 
begrenset treningen inn mot OL, men 
var allikevel med i enkelte race og endte 
opp på en 19. plass. For Endre gikk det 
opp og ned, og i ett race var han like ved å 
vinne hele racet. Det var lenge realistiske 
forhåpninger om et medaljerace, men til 
slutt endte han opp på en sterk 14. plass.

Vi gikk inn i 2021-sesongen med fem 
unge 49er-seilere. Alexander Franks-
Penty & Mathias Berthet, Jeppe Nilsen 
(sammen med Thomas Mathisen fra 
Risør) og Pia Dahl-Andersen & Nora 
Edland i 49erFX. Både Pia & Nora vant 
U23-EM mens Mathias & Alexander 
tok først bronse i U21-VM før Mathias 
sammen med Jostein Aker fra Tønsberg 
vant U21-EM. Alexander Franks-Penty ga 
seg med toppseilingen i løpet av høsten, 
og Mathias satser videre sammen med 
Jeppe Nilsen. Vi har dermed to 49er-lag 
for 2022 og vi har store forhåpninger til at 
Mathias & Jeppe vil kvalifi sere seg til OL i 
Paris og at Pia & Nora vil kunne gi Helene 
& Marie fra Tønsberg konkurranse om 
OL-uttaket.

Alle våre OL-seilere fortsetter 

satsingen mot OL i Paris, og vi har dermed 
ni seilere i seks båter med gode mulig-
heter for både OL-deltakelse og gode 
resultater om 2 ½ år.

KNS har lagt en ny strategi frem mot 
2025 og videre. I den forbindelse vil KNS 
Sport i løpet av året se på mulighetene 
for å inkludere utøvere som satser mot 
profesjonell, ikke-olympisk seiling i våre 
programmer.

KNS Sport har tett dialog med Norges 
Seilforbund og den nye sportssjefen, 
Eirik Verås Larsen, for å tilrettelegge for 
klubbens landslagsseilere, samt for seilere 
som er kandidater til å bli landslagsseilere.  

KNS har som målsetning at våre 
utøvere skal være representert, og helst 
ta medalje, i hvert OL. KNS Sports 
oppgave er å arbeide for å oppnå denne 
målsetningen ved å bistå våre eliteseilere, 
forvalte de midlene styret i KNS hvert 
år bevilger til toppidrett, og å følge opp 
seilerne og deres utvikling i samarbeid 
med NSF og Olympiatoppen.  

KNS Sport bidrar med økonomisk 
støtte til klubbens utøvere. Dette består 
av en grunnstøtte, samt en del basert på 
årets resultater. I tillegg bistår komiteen 
utøverne med råd og veiledning i forbin-
delse med deres OL-satsing.

F.V. Nicholas Fadler Martinsen, Martine Steller Mortensen, Endre Funnemark, Line Flem 
Høst og Hermann Tomasgaard
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Regattakomitéen i KNS
Igjen må vi se tilbake på en sesong som til tider var sterkt preget 
av smittevernregler. Vårsesongen tillot ikke samling av mennesker 
hverken på vann eller på land, og mange arrangementer ble avlyst eller 
utsatt. Regattakomiteen har på samme måte som i 2020 hele tiden hatt 
som mål å gjennomføre så mye som mulig uten å gå på kompromiss 
med smittevernreglene.

Regattakomiteens medlemmer har også 
vært sterkt påvirket av situasjonen. KNS 
kunne i september samle komiteen fysisk 
for første gang på nesten to år. Det var godt 
å se at det fremdeles var god stemning 

og sterk vilje til å bidra blant komiteens 
medlemmer.  Vi ser nå frem til en travel 
sesong med mange fysiske møter og hygge-
lige helger på sjøen sammen.

Grundig Womens Regatta

For å øke andelen av kvinner på regat-
tabanen etablerte KNS og Grundig i 2021 
Grundig Womens Regatta. Regattaen seiles i 
J/70, og er en regatta for kvinner, arrangert 
og gjennomført av kvinner.

KNS-LAGET LAST MINUTE med Sunniva Stenmark, Catharine Frostad, Eira Nilsson og Janina Bøhmer (Oslo SF) under Grundig Hankø 
Race Week 2021
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Banen er lagt til Sørenga utenfor 
Operaen, noen som gir en fl ott ramme for 
seiling, med publikum og sosialt samvær. 

Kvinnelag fra hele Norden ble invitert 
og interessen var stor med over 20 påmeldte 
lag. Vi ble dessverre nødt til å avlyse regat-
taen, men gjennomførte en treningshelg 
der ti norske kvinnelag fi kk prøve seg i J/70. 
Konseptet ble tatt godt imot og vi gleder oss 
til å gjennomføre dette i 2022 

FÆRDERSEILASEN VERSJON 2021
KNS fi kk lov til å gjennomføre seilasen med 
relativt strenge begrensninger. Seilasen 
skulle ikke samle mange mennesker på 
vann eller på land, så nok en gang ble klas-
seinndeling, start og målgang justert etter 
dette. Vi fi kk lov til å tilpasse besetningens 
størrelse etter størrelse på båt så i 2021 var 
det igjen mulig å ha med seg mannskap 
som kom utenfor egen husstand eller nær 
familie.

Da starten gikk mellom Dyna fyr og 
Nakholmen var forholdene relativt rolige 

med vind fra sydøst. Værmeldingen meldte 
økende vind i løpet av ettermiddagen, og før 
siste start var av gårde blåste det friskt i Oslo 
havn. Flere båter brøt før de hadde passert 
Nesoddtangen, og to båter brakk masten før 
de hadde passert Steilene. Vinden fortsatte 
å øke, og det ble krevende å komme seg ut 
av indre Oslofj ord. Da båtene møtte over 
to knops motstrøm kombinert med 15 m/s 
vind i Drøbaksundet, ble det klart at dette 
var en seilas for godt vedlikeholde båter, 
mannskap med lang erfaring, og for de som 
hadde forberedt seg godt. Regattaledelsen 
var plassert både på vannet og ved Filtvet 
fyr, og for første gang på veldig mange år 
ble det vurdert å avblåse seilasen på grunn 
av forholdene.  Observasjoner fra Filtvet 
viste at vinden var løyende, og da de første 
båtene passerte var det med full seilføring 
og under kontrollerte forhold, så seilasen ble 
holdt i gang. Veien til Filtvet var imidlertid 
så krevende at nesten 50 prosent av båtene 
hadde brutt før de kom dit, men av de som 
klarte det fullførte de aller fl este. 

SOMMERREGATTA 
KNARR OG SOLING
Dette var i utgangspunktet 
Norgesmesterskap for Soling, en klasse 
som har de siste årene har etablert seg i 
Oslo. Smitteverntiltak gjorde at deltagere 
utenfor Oslo ikke kunne delta så dette ble 
derfor en lokalregatta for klassene Knarr 
og Soling.

18 båter stilte til start og det ble gjen-
nomført seks seilaser i Bunnefj orden.   

GRUNDIG HANKØ RACE WEEK
Arbeidet i årets Grundig Hankø Race Week-
komité ble svært avvikende fra et normalår, 
da det lenge så ut som årets arrangement 
skulle lide samme skjebne som 2020; bli 
avlyst. Knappe to uker før arrangement kom 
imidlertid smittevernsendringen som gjorde 
det mulig å seile med fullt mannskap og 
dermed arrangere et fullverdig arrangement 
på vannet. Styret i KNS var raske med å gi 
klarsignal til gjennomføring, og sekretariat 

og komiteen kunne starte noen dagers 
intenst arbeid. 

Klasseklubber og deltakere, som ufor-
pliktende hadde meldt seg på tidligere på 
våren, ble raskt kontaktet, og vi klarte å 
mobilisere nok båter til fem klasser i løpet 
av knappe 10 dager – fantastisk! 

Parallelt måtte gjennomføringen av 
landarrangementet avklares. Her gjaldt 
strengere regler og fl ere nye grep måtte tas. 
Seilingsbestemmelsene og Beredskapsplan 
ble oppdatert i tråd med endringene, inkl. 
NSFs retningslinjer og generelle, gjeldende 
smittevernregler og ny deltakerinformasjon 
ble sendt ut. Det er godt å se at lang erfaring, 
gode relasjoner og innarbeidede rutiner 
med Fredrikstad Seilforening, Hankø Yacht 
Club (HYC) og Hankø Hotell gir raske 
resultat, og vi klart å mobilisere på kort tid. 
Etter noen intense dager med avklaringer 
falt brikkene på plass, og tradisjonen fra 
1882 kunne videreføres - Pokalseilasene på 
Hankø 2021 var et faktum. 

De fem klassene som stilte på årets 
arrangement var 8mR, Melges 24, J70, 
Drake og IOD. De to sistnevnte seilte på 
bane 2 med Fredrikstad som arrangør, og 
Lars Erik Larsen som banesjef, mens bane 1 
ble bemannet opp av Trine Tjøm.

Det hadde blåst en sterk nordavind før 
arrangementet startet, og vi fi kk aldri den 
klassiske sønnavinden, men åtte seilaser 
over 3 dager, seilt med fullt mannskap igjen, 
ga en god følelse av at vi er tilbake til noe 
mer normalt. Første dagen ble frisk med 
tre race i 8 m/s fra en stabil nordøst. Andre 
dag var vinden gått ned i styrke (4-5 m/s) 
fra tilsvarende samme retning som dagen 
før. Men ingen Grundig Hankø Race Week 
uten utfordringer, så når vinden gikk ned 
i 3 m/s siste dagen og stadige dreininger 
vestover, fi kk både arrangører og seilere 
noe å bryne seg på. Det var et drevent 
mannskap på begge baner, så banelegging 
og startprosedyrer gikk som forventet. På 
bane 1 seilte 8mR sammen med Melges 24 

og J70 klassene, og ble startet ‘back to back’ 
utenom første dag når vinden var friskere. 
Dette fungerte fi nt selv om hastigheten 
på klassene er noe ulik, og 8-meterne nok 
ønsker seg en lengre bane.

Det sosiale på land ble begrenset i år, 
men vi kunne tilby frokost og matpakker 
og fi kk gjennomført bryggemat servert ved 
bordene gjennom hele Race Weeken. Ellers 
var det opp til klasseklubbene å booke og 
organisere måltider der de ønsket de ulike 
kveldene. 

Premieutdelingen ble arrangert på 
HYC med Prinsesse Astrid til stede. Årets 
arrangement var et av Prinsesse Astrids 
offi  sielle oppdrag hvor Slottet stilte med 
egen fotograf, som dokumenterte begiven-
heten. Under mottakelsen på HYC før selve 
premieutdelingen var også Kommunal- og 
moderniseringsminister Nicolai Astrup til 
stede. Årets arrangement hadde 1/3 premi-
ering og alle premierte lag ble fotografert 
sammen med Prinsessen som et hyggelig 

PEDER NERGAARD, EIVIND RUBINSTEIN, MORTEN HELGESEN (ALLE FREDRIKSTAD SF) OG PETRUS EIDE (RØYKEN SF) vant Melges-klassen 
under årets Grundig Hankø Race Week. Her har de fått premie av Prinsesse Astrid, fru. Ferner.
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minne fra årets arrangement.
Årets arrangement ble også en test 

på om vår digitale plattform fungerer. 
Skippermøtet ble spilt inn på KNS onsdagen 
før arrangementet og sendt deltakerne. Av 
tilbakemelding fra seilerne under arrange-
mentet virket digitaliseringen som et godt 
grep. Når informasjon oppdateres og ligger 
tilgjengelig på nettet, og det suppleres med 
SMS-meldinger til deltakerne underveis, ble 
det ikke observert at det var behov for infor-
masjon i andre kanaler. Løpende PR-arbeid 
som genererte skriftlige - og videorepor-
tasjer fra banene, ga arrangementet god 
dekning i lokalpressen, og en spennende 
Facebookside som alle kunne følge.  

Dette ble annerledesåret hvor det står 
stor respekt av det engasjement og den 
velvillighet vi ble møtt med, og som gjorde 
at bemanning av baner, fremskaffi  ng av 
startbåt, og til og en tradisjonell premieutde-
ling med Prinsesse Astrid Fru Ferner lot seg 
gjennomføre. Det fortjener en stor takk til 
alle som har bistått og gjorde dette mulig!
 
NORGESMESTERSKAP KILLING
Nok en gang samlet Killingene seg på 

Hankø til et Norgesmesterskap som 
tiltrekker seg mange av landets beste 
seilere. Dette mesterskaper var også 
preget av situasjonen og samlet noe færre 
båter enn normalt, men med 34 startende 
båter ble allikevel dette blant de største 
Norgesmesterskapene i 2021.

H.M. KONGENS SERIESEILASER
Høsten medførte lettelser og vi kunne 
endelig gjennomføre en tilnærmet normal 
regatta. 

Med klassene IF, J/70, Knarr og Express 
var deltagerantallet lavere enn tidligere år. 
Vi antar dette skyldes uforutsigbarheten i 
vårsesongen og sammenfallende mester-
skap for noen av de inviterte klassene. Årets 
Serieseilaser var preget av vær. Etter to 
dager med unormalt mye vind og krevende 
forhold ble det besluttet å avlyse den siste 
dagen for å ivareta sikkerhet og utstyr. I alt 
ble to seilaser gjennomført. 

H.M. Kongen stilte som regattasjef og 
sammen med sitt mannskap inviterte de 
seilerne til premieutdeling på Dronningen 
torsdag kveld.

HOLLÆNDERSEILASEN 
Etter at fj orårets utgave av seilasen 
ble nedskalert, kan man trygt si at 
Hollænderseilasen anno 2021 var tilbake 
med stil! Hele 183 båter var påmeldt, og 
været viste seg fra sin aller beste side.

Arrangørene var svært fornøyd med 
interessen og deltagerantallet i årets 
Hollænderseilas. Av 183 deltagere kom 
179 i mål. Siste båt trakk seg kl. 20.17 
ca. ved Jeløya. Starten gikk ved Bile 
kl. 9 på morgenen lørdag 28. august, i 
fi n nord-nordøstlig vind, 7 m/s, og en 
morgentemperatur på ca. 15 grader. 
Utover dagen kom solen og sommer-
varmen. Seilasen gikk raskt unna, og 
utover ettermiddagen begynte båtene å 
komme inn til målgang i Son, som badet i 
sol. Arrangør KNS, Soon Seilforening og 
Norsk Havseiler- og krysserklubb hadde 
ikke lagt opp til offi  sielle landarrange-
ment, med unntak av skippermøte på 
fredagen og premieutdeling på søndagen 
(på Son Torg), men seilerne fylte restau-
rantene på lørdagskvelden og skapte en 
herlig ramme i det fl otte sommerværet.

H.M. KONGEN delte ut premier på Kongens Serieseilaser. Her med Team "Still Crazy" som tok 2. plass i J/70 klassen.



Tur & Hav

2021 ble nok et år sterkt preget av koro-
narestriksjoner, og alle medlemsmø-
tene fram til sommeren var derfor 
kun digitale, direktesendt på KNS-TV 
gjennom Youtube. Det meste av planlagte 
arrangementer ble innstilt pga. covid. 
Pinsetreff , sommercruise og høsttreff  ble 
alle kansellert. I tillegg haddde komitéen 
lagt opp til nyttårsfest på Dronningen, 
som også led samme skjebne, etter at 
samfunnet stengte ned igjen. Komitéen 
brukte mye tid på å planlegge, og få på 
plass, et spennende arrangement til 
Vikingtreff et, der KNS er vertskap for de 
Nordiske søsterorganisasjonene. Treff et 
avvikles i Halden og på Hankø sommeren 
2022. Det ble besluttet å endre navn fra 

«mandagsmøte» til «medlemsmøte», 
men at møtene fortsatt skal avvikles 
første mandag hver måned, som er et 
godt innarbeidet og kjent tidspunkt. Vi 
gjennomførte månedlige medlemsmøter 
i januar, februar, mars, april og mai før 
sommerferien. På høsten ble samfunnet 
gjenåpnet, og vi fi kk mulighet til igjen å 
invitere til fysisk oppmøte. Møtene på 
høsten ble derfor gjennomført på den 
gode, gamle måten, med kaff e, vafl er 
og sosialt samvær. Vi arrangerte møter 
i september, oktober, november og 
desember. Disse medlemsmøtene ble 
også sendt på KNS-TV. Det er bestemt at 
møter fortsatt skal sendes på KNS-TV, 
selv om vi er tilbake til fysisk oppmøte, 

som et ekstra tilbud til de som ikke har 
anledning til å komme. I tillegg er det en 
fi n dokumentasjon i ettertid. Alle sendin-
gene ligger tilgjengelig på Tur- og havs 
område på kns.no. Under Tur- og hav 
komitéens ansvarsområde ligger også 
nysatsingen e-seiling. Gjennom 2021 ble 
det avviklet ukentlige e-seilingsregattaer 
for både medlemmer og ikke-medlemmer, 
der ivrige seilere kunne konkurrere mot 
hverandre på PC-skjermen. Opplegget 
var som i en vanlig regatta, med påmel-
ding i Manage2Sail, og hvor det ble 
kåret vinnere etter endt vårsesong og 
høstsesong.
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Utvalget for Trygg Idrett

Kongelig Norsk Seilforening (KNS) og 
Sportsklubben Njård har nulltoleranse for all 
form for diskriminering og uønsket atferd. 
Idrettspresident Berit Kjøll (bildet) roser de 
to foreningene, som nå samarbeider aktivt 
for å motvirke trakassering/mobbing i sine 
idrettsmiljøer.
AV CHRISTIAN RUSCETTA
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K
NS og Njård er store 
idrettsklubber med mange 
medlemmer i alle aldre, og 
med ansvar for svært mye og 
omfattende aktivitet. KNS 
organiserer seileaktivitet på 
alle nivåer, fra barn til voksne, 

fra nybegynnere til eliteutøvere, og fra 
profesjonell konkurranseseiling til tursei-
ling. Njård er en stor breddeklubb med 
mange ulike idrettsgrener, som alpint, 
langrenn, håndball, tennis, rytmisk sports-
gymnastikk, turn, sykkel og fekting. 

HVERT ENESTE TILFELLE 
ER ETT FOR MYE
Idretten er gjerne et speilbilde av 
samfunnet. Med mange mennesker 
involvert i mange aktiviteter gjennom 
et år, er det viktig å ha klare metoder og 
retningslinjer for å fange opp uønskede 
hendelser, og ikke minst å følge dette opp 
på en objektiv og god måte i etterkant. Tar 
man utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås 
levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø fra 
2016, oppgir fire prosent av de spurte å ha 
vært utsatt for uønsket seksuell oppmerk-
somhet en gang i måneden eller oftere. Av 
de spurte kvinnene oppga syv prosent å ha 
vært utsatt for uønsket seksuell oppmerk-
somhet, mens for den kvinnelige alders-
gruppen 18-24 år økte andelen videre til 
13 prosent. I en forskningsrapport fra 
år 2000 ble det avdekket at 50 prosent 
av kvinnelige landslagsutøvere hadde 
opplevd seksuell trakassering. 

– I hvor stor eller liten utstrekning 
trakassering/mobbing foregår i KNS eller 
Njård er ikke det viktigste – det viktige er 
at det er absolutt nulltoleranse for dette, 
og at hvert eneste tilfelle er ett tilfelle 
for mye, sier generalsekretær Anders 
Kristensen i KNS.

KJENT, ENKEL OG SIKKER 
VARSLINGSRUTINE
De to Oslo-klubbene tar dette på alvor, 

og ønsker å gå i bresjen for å formali-
sere anti-trakasseringsarbeidet. For en 
tid tilbake satte KNS og Njård ned en 
arbeidsgruppe hvis hovedoppgave var å 
opprette et system som skal være i stand 
til å håndtere slike situasjoner. Som et 
videre ledd i dette har det kommet på 
plass en nøytral komité, som har navnet 
Trygg Idrett. Denne komitéen består av 
representanter utpekt av de respektive 
styrene i de to klubbene, bestående av 
totalt fire kompetente personer (to fra 
hvert idrettslag). Disse vil følge opp even-
tuelle varslingssaker. Modellen sikrer at 
det til enhver tid er tilgjengelig et tilstrek-
kelig antall habile ressurser/personer til å 
håndtere en konkret varslingssak.

Hensikten med å ha et system på 
plass i foreningene er å motvirke all form 
for uønsket atferd og diskriminering i 
vid forstand, fra rasisme og mobbing, til 
seksuell trakassering. Dette er gjerne situ-
asjoner som er uakseptable, men samtidig 
ikke kriminelle handlinger i lovens 
forstand. Er det snakk om rene seksuelle 
overgrep, eller voldssaker, har det gått 
over til å bli en politisak.

Et konkret tiltak er å gjøre vars-
lingsrutinene kjente, sikre og enkle. Det 
betyr i klartekst at dersom utøvere eller 
medlemmer under trening og andre arran-
gementer føler seg utsatt for trakassering, 
skal vedkommende vite hvor han/hun 
kan henvende seg. I tillegg skal vedkom-
mende føle seg 100 prosent trygg på at 
henvendelsen tas på alvor, og at den følges 
opp uten at dette får konsekvenser for 
varsleren.

NØYTRAL OG HABIL BEHANDLING 
AV VARSEL
– Mange har kanskje vært i den situa-
sjonen at de velger å ikke melde fra om 
trakassering eller mobbing fordi de som 
skal motta varselet har nære bånd til de 
som står bak trakasseringen. Dette kan 
nok være et problem i foreninger der alle 

kjenner alle, og det er mange relasjoner på 
kryss og tvers. Da er det forståelig at det 
kan føles svært vanskelig å varsle, spesielt 
hvis man frykter at dette kan slå tilbake på 
en selv, f.eks. ved laguttak eller lignende, 
sier Marianne Holen, daglig leder i 
Sportsklubben Njård. 

– Et trygt og fungerende varslingsopp-
legg er svært viktig, men vel så viktig er 
det proaktive og forebyggende arbeidet, 
for å minimere antallet uønskede situa-
sjoner, fortsetter Holen.

Dette skal KNS og Njård få til gjennom 
holdningsarbeid, og kurs/utdannelse 
for trenere og ressurspersoner i de to 
klubbene. 

– Når ledere i klubbene får økt fokus 
og forståelse for problematikken, vil dette 
bidra til gode holdninger for resten av 
klubbenes utøvere og medlemmer, sier 
Anders Kristensen.

IDRETTSPRESIDENTEN: – KNS OG 
NJÅRD TAR UTFORDRINGENE PÅ 
ALVOR

Idrettspresident Berit Kjøll er glad 
for at KNS og Njård nå har formalisert 
arbeidet med å motvirke trakassering, 
mobbing og uønsket atferd.

– Idrettsglede for alle er norsk idretts 
visjon. Derfor har vi nulltoleranse for 
diskriminering og trakassering. Dette 
krever at man snakker om, forebygger og 
håndterer uønsket atferd i hvert enkelt 
idrettslag. KNS og Njård viser ved sitt 
initiativ at de tar disse utfordringene på 
alvor – og gjør det lettere både å varsle og 
å håndtere varsel, sier Kjøll i en uttalelse.

– Siden Idrettstinget 2019 har etisk 
og trygg idrett, inkludert bedre rutiner og 
digitale system for mottak og håndtering 
av varsler, vært et prioritert arbeid i hele 
idretten. Jeg er sikker på at erfaringer fra 
KNS og Njård sitt samarbeid for Trygg 
idrettshverdag vil være til nytte for resten 
av idretten, sier idrettspresident Berit 
Kjøll.

«KNS og Njård viser ved sitt initiativ at de tar 
disse utfordringene på alvor» 

BERIT KJØLL
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Komitéen hadde tre møter i løpet av året.

SEILAS:
Vårt klubbmagasin kom ut fi re ganger, 
som vanlig, med et vårnummer, 
sommernummer, høstnummer og 
vinternummer. Opplaget var i 2021 på 
4200. Bladets formål er å dekke alt av 
foreningens mange aktiviteter, stort 
og smått, slik at medlemmene er 100% 
oppdatert. Med nye kommunikasjons-
plattformer som KNS TV, og kraftig 
oppgradering av nettsidene der det jevnlig 
publiseres nyheter, vil ikke klubbmaga-
sinets funksjon være et nyhetsmedium, 
men et magasin der vi går mer i dybden på 
reportasjene.

SEILMAGASINET:
Som i tidligere år har våre medlemmer 
også hatt tilgang til Seilmagasinets 
digitale utgave, og den trykte utgaven 
til en hyggelig pris. Nytt av året var at 
medlemmene kunne velge tilgang til 
Båtmagasinet, til glede for den delen av 
medlemsmassen som har motorbåt.

 
KNS.NO:
I 2021 lanserte KNS helt nye nettsider, 
som nå fremstår i en moderne, funksjonell 
og lekker drakt. Den nye hjemmesiden er 
utviklet i samarbeid med Kompani Kvam, 
som er et datterselskap i Rubic, vår leve-
randør av medlemssystem. De nye nett-
sidene er også responsive, noe som betyr 
at de også fungerer godt på alle mobil-
skjermer og nettbrett. KNS har gjennom 
året samarbeidet med Kompani Kvam om 
en egen nettside til Færderseilasens 75 års 
jubileum, som skal fungere som en digital 
jubileumsbok. Denne planlegges lansert 
før Færderseilasen 2022.

FACEBOOK/INSTAGRAM
Vår facebookside er en viktig nyhetskanal 
for hurtig og umiddelbar informasjon, 
så vel skriftlig som med video, eller som 
delingskanal for saker fra kns.no. Ved 
utgangen av 2021 hadde Facebook-siden 
4 600 følgere. Facebook er et nyttig 

verktøy for å opprette arrangementer, som 
da både blir markedsført ut til de som er 
interessert, og i tillegg kan administreres 
med påmeldinger, legge ut oppdatert 
informasjon osv. Instagram benyttes til 
bilder og korte promofi lmer, spesielt i 
forbindelse med regattaer eller andre 
arrangement.

YOUTUBE/KNS TV
YouTube-kanalen har blitt hovedplatt-
form for KNS TV. Her kjører vi direkte-
sendinger fra medlemsmøter, fl aggheis, 
åpninger og andre begivenheter, i tillegg 
til redigerte informasjonsfi lmer og korte 
promo/feelgood-fi lmer. Kanalen brukes 
også til digitale skippermøter i forbin-
delse med de store regattaene, noe som 
har blitt en stor suksess de siste to årene. 
Kommunikasjonskomitéen har i 2021 
drøftet mulighetene for å rigge et eget, fast 
TV-studio i KNS sine lokaler i HA1, en idé 
det skal jobbes videre med i 2022.

Kommunikasjon- og 
brandingkomitéen
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KNS Bærekraft
KNS har besluttet at vi innen 2030 skal 
være en forening som netto ikke tilfører 
CO2 til klimaet og ikke bidra til å forsøple 
naturen med våre aktiviteter. Vi skal bli 
en «nullfotavtrykksforening» og dette 
skal gjelde alle våre fasiliteter (bygninger, 
havneanlegg, biler og båter) og alle våre 
aktiviteter (treninger, regattaer, reiser).

For å nå dette må bærekraft være inte-
grert i alt KNS driver med; vi skal være 
en forening som tar aktivt ansvar for egen 
miljøpåvirkning.

Vi er ikke der enda, men jobber aktivt 
hver dag for å nå det målet – på våre faste 
anlegg, med våre transportmidler, våre 
arrangementer og oppfølging av våre leve-
randører og sponsorer. 

I 2021 ble det tatt flere grep, blant 
annet bestemte styret seg for fem av FNs 
17 bærekraftsmål som skal ligge til grunn 
for KNS sin bærekraftsstrategi frem mot 
2030.

 

# MÅL 4 - GOD UTDANNING
KNS skal tilrettelegge for god og infor-
mativ informasjon, kurs, både praktisk og 
teoretiske, foredrag og veiledning via vi-
deo når det gjelder seiling, båtliv og miljø. 
Vi skal arrangere sosiale sammenkomster 
som styrker nettverk og oppfordrer til 
kompetansedeling. På våre sommerleirer 
vil det hver dag være en del av program-
met som omhandler bærekraft for barn og 
unge.

KNS tilbyr kurs til frivillige som 
ønsker å utvikle seg innen dommer, 
arrangements- og organisasjonsan-
svarlig. Samarbeidet med Right To Play 
støtter også utdannelse gjennom lek som 
beskytter, utdanner og styrker barn som 
lever i fattigdom slik at de blir bedre 
rustet til å forme sin egen fremtid.

#5 - LIKESTILLING MELLOM 
KJØNNENE
KNS jobber for å oppnå likestilling innen 
alle foreningsaktiviteter. Vi ønsker å 
styrke jenters og kvinners stilling, og 
arrangerer rene jenteregattaer og kurs 
for å inspirere flere jenter til å starte med 
seilaktiviteter og båtliv. KNS lanserte i 
2021 i samarbeide med Idrettslaget Njård 
«Trygg idrett» som skal motvirke all form 
for trakassering og uønsket adferd i idrett-
smiljøet.

#11 - BÆREKRAFTIGE 
BYER OG SAMFUNN
KNS skal bidra til redusert miljøbelast-
ning i de byer og lokalsamfunn der vi 
opererer, i tillegg til der vi har våre faste 
lokasjoner. Vi skal tilby og legge til rette 
for effektiv og bærekraftig idrett, avfalls-
håndtering og energibruk, tilpasset miljø-
et der vi er. Vi jobber hver dag for å utøve 
sporten vår på en mest mulig bærekraftig 
måte.
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#12 - ANSVARLIG FORBRUK 
OG PRODUKSJON
KNS skal redusere avtrykket på miljøet 
ved å velge bærekraftige råvarer og 
produksjonsmetoder, ta i bruk resirkulerte 
materialer og benytte mest mulig elek-
trifisert og vindkraftsbaserte fremkomst-
midler. Vi jobber med full kildesortering 
av alt vårt avfall, redusere bruken av giftig 
bunnstoff, løsninger for septiktømming i 
egen marina og miljøvennlige energikilder 
i egne bygg og anlegg samt produkter som 
benyttes. Gjennom tett samarbeid med 
medlemmer, leverandører og sponsorer 
skal vi kunne gi våre brukere informerte 
og bevisste valg til det beste for miljøet.

#14 - «LIV UNDER VANN»
 Det er KNS sitt hovedfokus å bevare 
og bruke hav og marine ressurser på en 
måte som fremmer bærekraftig utvikling 
også for fremtidige generasjoner. I tillegg 
ønsker vi å forhindre og i betydelig grad 
redusere alle former for havforurensning, 
forårsaket av marin forsøpling og næ-
ringsstoffer. Vi jobber hver dag for å utøve 
sporten vår på en mest mulig klimanøytral 
måte. KNS skal bidra til et rent hav og del-
tar aktivt i strandryddedager og sørger for 
opprydding etter alle våre arrangement 
og aktiviteter #like fint som før. KNS sin 
målsetning er en null fotavtrykks forening 
innen 2030.

I 2022 er det blitt utført mange bære-
kraftstiltak for å nå vår målsetning i 2030:

• Blått Flagg – internasjonal miljøsertifi-
sering av havnen i Huk Aveny 1 og i 2021 
ble også KNS Seilsportsenter sertifisert 
for første gang.

• Full kildesortering i Marinaen i Huk 
Aveny og på KNS Seilsportsenter. Vi kan 
nå sortere på 8 forskjellige fraksjoner i 
tillegg til egen kontainer for farlig avfall. 
Fra 2020 til 2021 har vi økt sorterings-
graden med 10% og vi kildesorterer nå 
33% av alt avfall.  

• KNS lanserte i 2021 i samarbeide med 
Idrettslaget Njård «Trygg idrett» som 
skal motvirke all form for trakassering 
og uønsket adferd i idrettsmiljøet.

• Innstallert bevegelsessensor på lys inn-
vendig sånn at ikke lys står på når det 
ikke er noen i rommet.

• Økt antall sykkelplasser
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• Egen tank for biodiesel for de som øn-
sker å fylle med det.

• Egen tank for drivstoff på Seilsportsen-
teret for å fjerne ukentlige kjøringer for 
å fylle drivstoff

•  Nye strømstolper i det nye bryggeanleg-
get der hver enkelt havnebruker kobler 
seg på og betaler for reelt strømforbruk, 
noe som har ført til en samlet reduksjon 
i forbruket.

•  Kun bruk av biocidfritt bunnstoff fra 
Hempel på de av foreningens båter 
som stoffes. De som ikke stoffes spyles 
jevnlig og med godt resultat. Vi ønsker 
å kunne bidra med gode miljøråd rundt 
bunnstoff og fortsetter å teste nye mil-

jøvennlige produkter som kommer på 
markedet. 

• Oppfordrer medlemmer med seilbåt til 
å donere brukte seil til Vindskift som 
bearbeider de til nye produkter for salg 
og inntekt til egen orgaisasjon – sirku-
lærøkonomi og gjennbruk.   

• Investert i flerbruksflasker til frivillige 
sånn at vi på enkelte arrangement har 
kuttet ut all bruk av plastflasker.

• Alt av engangsbestikk, glass og tallern-
kener er fjernet fra Seilsportsenteret og 
erstattet med flerbruksprodukter også 
nede på brygga.

•  Arrangert flere strandryddedager i 
tillegg til dugnader. 

• Adoptert området rundt KNS seilsport-
senter hvor vi påtar oss å holde det 
ryddig i området og sørge for å fjerne 
søppel.

• Alle seilkurs hadde et obligatorisk mil-
jøinnlegg som en del av seilopplæringen

• Installert manuell hov foroppsamling 
av søppel i vannskårpen i tillegg til en 
Seabin som suger inn overflatevann og 
samler søppel som flyter, begge deler på 
Seilsportsenteret. 

•  Hummerhus utenfor Seilsportsenteret – 
Donert av to KNS-seilere
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STYRETS BERETNING 2021

KNS SEILSPORTSENTER 
ULABRAND

Året 2021 startet som fj oråret, med korona 
og begrensninger på aktiviteten vår. 
Imidlertid har vi i år fått anledning til å 
gjennomføre treningene mer eller mindre 
som normalt. Det som har vært vanskelig 
har vært arrangementer og reiseaktivitet. 
Der har vi hatt begrensninger, spesielt på 
vårparten.

Seilsesongen åpnet i begynnelsen av 
april og ble avsluttet i slutten av oktober. 
Antall seilere i våre treningsgrupper har 
vært rekordstor med litt over 400 seilere. 
I tillegg har vi alle som har deltatt på 
kortere eller lengre seilkurs og de i under-
kant av 400 deltagerne på sommerleirene. 
I sum vil det si at det i 2021 har vært 
innom ca. 900 seilere på en større eller 
mindre aktivitet på Seilsportsenteret. 

Vi har et bredt spekter av seiling 
og seilere i aldersspennet 6 til 70 år. 
Klassene det tilbys ukentlige trening i er: 
Brettseiling, med egne opplæringsbrett 
og konkurransebrettene BIC og iQFOiL. 
Optimistjolle, ILCA 4, 6 og 7, Waszp, RS 
Feva, Skiff ene; 29’er,49’er og 49’erFX. I 

tillegg bruker Seilskolen A-jolle og RS 
Quest som opplæringsbåter.

ORGANISERING OG STYRETS 
ARBEID
KNS Seilsportsenter er organisert med 
et eget styre og ledes av et styremedlem 
i KNS hovedstyre. Aktivitetene på 
Seilsportsenteret er organisert i fl ere 
underkomiteer som rapporterer til styre, 
og de ulike underkomiteene jobber med 
et bredt spekter av områder og oppgaver 
som er viktige i Seilsportsenteret sin drift 
og aktivitet. Komiteene drives etter et 
«selvfornyelsesprinsipp» som fungerer 
godt. Det har vært god aktivitet i komi-
téene og mange frivillige har vært invol-
vert i ulike arrangementer og aktiviteter 
gjennom sesongen. Styret vil gjerne rette 
en takk til alle som har bidratt, uten denne 
innsatsen hadde det ikke vært mulig å 
holde det aktivitetsnivået som vi har hatt 
gjennom 2021.

KNS STRATEGI 2021-2025
Hvert femte år reviderer KNS sin strategi. 
Dette er for å se om vi er på rett vei og for 
å justere hvis det trengs. Strategiarbeidet 
startet denne gangen våren 2020 og ble 
avsluttet med en formell godkjennelse av 
årsmøte i mars 2021. Strategien er utar-
beidet av fem ulike arbeidsgrupper, med 
ca. 45 personer med ulik bakgrunn fra 
KNS. Flere av de som var med på strategi-
arbeidet denne gangen er aktive seilere og 
foreldre på Seilsportsenteret.

Konklusjonen er at vi er på rett vei, 
men strategien vil ta høyde for noen 
nye trender som vi ser blir tydeligere i 
samfunnet. Dette er blant annet fokus på 
bærekraft, klima og utslippsfrie løsninger, 
samt at vi går i retning av et tjeneste-
samfunn. I tillegg ser vi at nye digitale 
løsninger kommer for fullt. Dette gjør at 
vi kan kommunisere bedre og sørge for 
at alle våre medlemmer lettere kan inte-
greres i våre aktiviteter.

En av de aller viktigste oppgavene 
for KNS frem mot 2025 er å fortsatt øke 
rekrutteringen til seiling blant barn og 
unge. Gjennom å satse på bredde vil 
vi også oppnå å styrke toppidretten og 
talentene som satser. Dersom vi skal 
lykkes med en sterkere breddesatsning 
er det viktig at KNS får med fl ere frivil-
lige til å bygge foreningens aktiviteter 
innen juniorsatsningen og at alle som 
vil seile får et tilbud om å seile hos oss. 
Så dersom du ønsker å hjelpe til er det 
bare å ta kontakt med din klassekaptein 
eller Geir Dahl Andersen, som er leder på 
Seilsportsenteret.

BYGGETRINN 1 ER FERDIG, MEN 
OPPGRADERINGEN FORTSETTER
Seilsportsenteret har nå stått ferdig et års 
tid, og vi må si oss veldig fornøyd med 
anlegget. Selv om vi nå er ferdig vil vi 

FORBRUK 2021 2020 2019

Strøm 672 750kWh 773,117 kWh 920,000 kWh

Vann 882.000 8,5 mill L 8,8 mill L

Papir 22.859 kopier 21.511 kopier 25.000 kopier

Bensin - Ribber 3991 L 8.982 L 12.600 L

Diesel - bøyebåter og biler 2.641 L 2.024 L 3.100 L

Bunnstoff til bøyebøter og følgebåter 10 L biocidfritt 10 L biocidfritt 20 L

*Pant av flasker ga i 2021 nok 12.000,- som ble fordelt på våre 3 samfunnspartnere, Ak;v mot kreL, 
VindskiL og Right To Play 

Forbruk 2021 2020 2019

Strøm
672 750kWh

773,117 kWh
920,000 
kWh

Vann 882.000 8,5 mill. L 8,8 mill L

Papir
22.859 kopier 21.511 

kopier
25.000 
kopier

Bensin - Ribber 3991 L 8.982 L 12.600 L

Diesel - bøyebåter og biler 2.641 L 2.024 L 3.100 L

Bunnstoff ;l bøyebøter og følgebåter
10 L  
biocidfri-

10 L 
biocidfri- 20 L

Avfall (Havn på Dronningen 2021 2020 2019

og Huk Aveny 1)   

Papir og papp 2,312 T 2,35 T 2,54 T

Glass 1,910 T 1,58 T 2,33 T

Matavfall 0,360 T 0 T 0 T

Pant* 1200nok 0 T 0 T

Plast 0,866 T 0 T 0,48 T

Betong med armeringsjern 1,820 T 0 T 0 T

Spillolje 2,453 T 2,49 T 1,91 T

Ba-erier 0,468 T 1,56 T 0,98 T

Blandet avfall 20,915 T 27,45 T 28,37 T

Papir og papp
Glass
Matavfall
Plast
Spillolje
Betong med armeringsjern
Ba-erier
Matavfall
Blandet avfall

AVFALL (HAVN PÅ DRONNINGEN OG 
HUK AVENY 1)

2021 2020 2019

Papir og papp 2,312 T 2,35 T 2,54 T

Glass 1,910 T 1,58 T 2,33 T

Matavfall 0,360 T 0 T 0 T

Pant* 12000 nok 0 T 0 T

Plast 0,866 T 0 T 0,48 T

Betong med armeringsjern 1,820 T 0 T 0 T

Spillolje 2,453 T 2,49 T 1,91 T

Batterier 0,468 T 1,56 T 0,98 T

Blandet avfall 20,915 T 27,45 T 28,37 T

*Pant av flasker ga i 2021 nok 12.000,- som ble fordelt på våre 3 samfunnspartnere, Aktiv mot kreft, Vind-
skift og Right To Play
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STYRETS BERETNING 2021

KNS SEILSPORTSENTER 
ULABRAND

Året 2021 startet som fj oråret, med korona 
og begrensninger på aktiviteten vår. 
Imidlertid har vi i år fått anledning til å 
gjennomføre treningene mer eller mindre 
som normalt. Det som har vært vanskelig 
har vært arrangementer og reiseaktivitet. 
Der har vi hatt begrensninger, spesielt på 
vårparten.

Seilsesongen åpnet i begynnelsen av 
april og ble avsluttet i slutten av oktober. 
Antall seilere i våre treningsgrupper har 
vært rekordstor med litt over 400 seilere. 
I tillegg har vi alle som har deltatt på 
kortere eller lengre seilkurs og de i under-
kant av 400 deltagerne på sommerleirene. 
I sum vil det si at det i 2021 har vært 
innom ca. 900 seilere på en større eller 
mindre aktivitet på Seilsportsenteret. 

Vi har et bredt spekter av seiling 
og seilere i aldersspennet 6 til 70 år. 
Klassene det tilbys ukentlige trening i er: 
Brettseiling, med egne opplæringsbrett 
og konkurransebrettene BIC og iQFOiL. 
Optimistjolle, ILCA 4, 6 og 7, Waszp, RS 
Feva, Skiff ene; 29’er,49’er og 49’erFX. I 

tillegg bruker Seilskolen A-jolle og RS 
Quest som opplæringsbåter.

ORGANISERING OG STYRETS 
ARBEID
KNS Seilsportsenter er organisert med 
et eget styre og ledes av et styremedlem 
i KNS hovedstyre. Aktivitetene på 
Seilsportsenteret er organisert i fl ere 
underkomiteer som rapporterer til styre, 
og de ulike underkomiteene jobber med 
et bredt spekter av områder og oppgaver 
som er viktige i Seilsportsenteret sin drift 
og aktivitet. Komiteene drives etter et 
«selvfornyelsesprinsipp» som fungerer 
godt. Det har vært god aktivitet i komi-
téene og mange frivillige har vært invol-
vert i ulike arrangementer og aktiviteter 
gjennom sesongen. Styret vil gjerne rette 
en takk til alle som har bidratt, uten denne 
innsatsen hadde det ikke vært mulig å 
holde det aktivitetsnivået som vi har hatt 
gjennom 2021.

KNS STRATEGI 2021-2025
Hvert femte år reviderer KNS sin strategi. 
Dette er for å se om vi er på rett vei og for 
å justere hvis det trengs. Strategiarbeidet 
startet denne gangen våren 2020 og ble 
avsluttet med en formell godkjennelse av 
årsmøte i mars 2021. Strategien er utar-
beidet av fem ulike arbeidsgrupper, med 
ca. 45 personer med ulik bakgrunn fra 
KNS. Flere av de som var med på strategi-
arbeidet denne gangen er aktive seilere og 
foreldre på Seilsportsenteret.

Konklusjonen er at vi er på rett vei, 
men strategien vil ta høyde for noen 
nye trender som vi ser blir tydeligere i 
samfunnet. Dette er blant annet fokus på 
bærekraft, klima og utslippsfrie løsninger, 
samt at vi går i retning av et tjeneste-
samfunn. I tillegg ser vi at nye digitale 
løsninger kommer for fullt. Dette gjør at 
vi kan kommunisere bedre og sørge for 
at alle våre medlemmer lettere kan inte-
greres i våre aktiviteter.

En av de aller viktigste oppgavene 
for KNS frem mot 2025 er å fortsatt øke 
rekrutteringen til seiling blant barn og 
unge. Gjennom å satse på bredde vil 
vi også oppnå å styrke toppidretten og 
talentene som satser. Dersom vi skal 
lykkes med en sterkere breddesatsning 
er det viktig at KNS får med fl ere frivil-
lige til å bygge foreningens aktiviteter 
innen juniorsatsningen og at alle som 
vil seile får et tilbud om å seile hos oss. 
Så dersom du ønsker å hjelpe til er det 
bare å ta kontakt med din klassekaptein 
eller Geir Dahl Andersen, som er leder på 
Seilsportsenteret.

BYGGETRINN 1 ER FERDIG, MEN 
OPPGRADERINGEN FORTSETTER
Seilsportsenteret har nå stått ferdig et års 
tid, og vi må si oss veldig fornøyd med 
anlegget. Selv om vi nå er ferdig vil vi 
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fortsette å utvikle og gjøre tilpasninger 
på senteret i forhold til vår aktivitet. 
Det nye kjøkkenet/kiosken på brygga 
fungerer godt som sosialt samlingspunkt, 
briefi ng område og som kiosk under 
arrangementer. Vi gleder oss til å utvikle 
dette videre når vi i 2022 forhåpentligvis 
får en sesong uten vesentlige Covid-19 
restriksjoner. Vi har i løpet av 2021 
utvidet stativet til ILCA klassen med åtte 
plasser, slik at vi nå har totalt 60 plasser. 
Dette var helt nødvendig slik at vi fi kk 
alle båtene opp i stativet. Vi har også fått 
en ny landgang ned til brygga i kanalen, 
og vi har fått en veldig fi n løsning for 
lagring av seil/kjøl/ror til optimistene. 
Optimistgruppen har fått to nye stativer 
til å lagre båtene. Vi har nå plass til hele 
80 optimister i stativene på fl ytebryggen, 
noe som har vært avgjørende for å frigjøre 
plass. I tillegg har vi på slutten av året fått 
bur i kjelleren slik at hver komite har sitt 
utstyr innelåst, og det er nå også kommet 
to nye bur som seilerne kan bruke til sitt 
seiltøy.

Til våren skal vi få et nytt stativ ved 
fl aggstangen som skal huse 8 stk. nye RS 
Zest båter. Dette er båter som skal erstatte 
alle A-jollene, som seilskolen benytter. Vi 
er veldig spent på hvordan disse båtene vil 
bli mottatt. I løpet av året skal vi også få 
på plass et type tak/seil over benkene ved 
kiosken, slik at seilerne har tak over hodet 
ved dårlig vær. En annen ting det også 
jobbes med er å fornye inngangspartiet, 
inngjerdingen, slippen og porten på hele 
anlegget. Dette er et stort prosjekt som vil 
bli påbegynt i 2022.

TRENINGSGRUPPENE VOKSER
Vi har på Seilsportsenteret hele 20 
forskjellige treningsgrupper innenfor 7 
ulike klasser. Det er utrolig gøy å se hvor 
stor aktiviteten er på brygga i de mest 
travle periodene på året. På det mest travle 
kan vi se 8-10 treningsgrupper i aktivitet 
samtidig.

Brettgruppene på Seilsportsenteret 
har de siste 2-3 årene økt betydelig og det 
har vært en glede å se hvor ivrige de har 
vært gjennom sesongen. Brettgruppene 
våre på BIC og iQFOiL teller nå hele 70 
seilere og er nest største treningsgruppe 
etter optimistene. En annen gruppe som 
også må trekkes frem er ILCA Master 
klassen, denne teller nå 25 seilere og 
vokser hvert år. Og til slutt må vi også 
trekke frem Optimistgruppen, som består 

av fi re ulike treningsgrupper samt seiling 
på dagtid etter skoletid, til sammen over 
100 seilere. Utrolig gøy å se hvor godt 
det jobbes i de ulike treningsgruppene av 
trenere og de frivillige.

ARRANGEMENTER PÅ 
SEILSPORTSENTERET
Sesongen startet dessverre med avlysning 
av både Blåveisen og NorgesCup Optimist 
som var planlagt i slutten av april og 
begynnelsen av mai. Men i løpet av mai 
fi kk vi klarsignal fra NSF til å arrangere 
regattaer igjen. I slutten av mai gjennom-
førte vi den første regattaen på seilsport-
senteret, og først ut var Østlands Cup 
for 29er-klassen. Første helgen i juni var 
det ILCA klassen som gjennomførte sin 
Østlands Cup. Dette ble vellykket, og det 
var deilig å være igang med regattaseiling. 
Den siste helgen i september arrangerte vi 
NorgesCup for Optimist. Her fi kk vi vist 
frem Seilsportsenteret fra 

sin beste side. Vi har god kapasitet 
på Seilsportsenteret i helgene og ønsker 
større aktivitet. Så vi oppfordrer trenings-
gruppene til å bruke senteret så mye som 
mulig i helgene.

FANTASTISKE RESULTATER
OL-medalje, VM- og EM-medaljer, 
Nordiske medaljer, og ikke mindre enn 
åtte nye Norgesmestre i 2021. Ikke tvil om 
at sesongen har vært en sportslig suksess 
for KNS-seilerne. Det som er gøy å se er at 
det er mange nye og unge seilere som har 
fått sin regattadebut, og som nå begynner 
å bite fra seg. Det lover godt for utvik-
lingen i årene som kommer.

Den aller største prestasjonen i 2021 
er OL-bronsen i ILCA 7 til Hermann 
Tomasgaard. Vi gratulerer så masse! Selv 
om det ikke ble fl ere OL-medaljer, hadde 
vi også fi re andre deltakere i OL; Line, 
Martine, Nicholas og Endre, som seilte 
veldig bra. Vi må også nevne at vi har to 
nye juniorlag i 49er og 49erFX-klassen, 
som har levert topp resultater i Junior VM 
og EM. Vi gratulerer så masse og gleder 
oss til å følge dere videre.

GOD REKRUTTERING FRA SEILCAMP 
OG SOMMERMORO
I år var det andre 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. 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 gjennomført ukene på en 
god måte.

Flere av våre nybegynnerkurs i høst 
har vært fulle og vi har hatt noen barn på 
venteliste som ønsker å starte med seiling. 
Rekrutteringskomiteen jobber nå med 
å se på hvordan vi skal organisere våre 
kurs slik at vi får en best mulig utnyttelse 
av utstyret vårt og kan ta imot alle som 
ønsker å gå på kurs.

TIDEN FREMOVER
Det er ingen tvil om at vi må leve med 
korona i 2022 også, men vi tror nå at to år 
med pandemi har lært oss hvordan vi skal 
kunne drive med seiling til tross for smitte 
i samfunnet. Vi har et fl ott Seilsportsenter 
som står klar til å ta imot alle seilerne i 
2022. Så vi gleder oss til sesongen starter 
opp.

Oslo, 18. januar 2022
Styret
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RAPPORT FRA REGATTAKOMITEEN 
PÅ KNS SEILSPORTSENTER
Regattakomiteen har gjennom året gjennomført to møter, og 
komiteens leder – Johan Schreiner - sitter også i Arrangementsforum 
og Regattakomiteen på Dronningen. Han koordinerer aktiviteten på 
Seilsportsenteret med aktiviteten på Dronningen.

Regattaktiviteten på Seilsportsenteret har i 2021 vært påvirket 
av koronapandemien. Sesongen startet med avlysning av NC for 
Optimist, Feva, 29er og 49er/49erFX. Blåveisen ble redusert og 
delt i to arrangementer, for å holde seg under myndighetenes 
lovlige deltagerantall. 
Tirsdagsregatta-vårserien falt bort, og ble erstattet av regatta-
trening uten tellende resultater. Den planlagte NC2 for brett på 
Hvasser ble avlyst i siste liten grunnet et stort lokalt utbrudd av 
Covid-19 i Færder kommune.
Årets største regatta var NorgesCupen for Optimist i slutten av 
september, med 114 deltakere fordelt på klassene U10, U12 og 
U15. Regattaen skulle egentlig vært arrangert i april, men på ble 
utsatt pga pandemien. Det var spesielt hyggelig at det var hele 33 
seilere med i U10. 
 

I tillegg til disse regattaene har det hele høstsesongen vært 
avhold på faste tirsdagsregattaer for alle jolle- og brettklasser i 
KNS. Klubbmesterskap og Superonsdag ble arrangert 31. august 
og 1. september.
Den aktive brettgjengen stilte også som medarrangør under NM 
i Foil i Asker 11.-12. september og under NM i Slalom på Sola 
25.-26. september.

Dato Arrangement Deltagere
8-9. mai Blåveisen Bic, IQFOIL og 29er    

15-16. mai Blåveisen Optimist og Laser 

29-30. mai Østlandscup 29er 9

24-26. Sep NorgesCup Optimist         114
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Rekrutteringskomitéen
Rekrutteringskomiteen består 
av seks medlemmer. Det har 
vært to møter i komiteen, også i 
år begrenset av pandemien. Som 
i 2020 har vi hatt god rekrutte-
ring av nye seilere, og mer enn 
70 deltagere har deltatt på våre 
nybegynnergrupper i Optimist, 
Brett og Feva. 

Nybegynnerne startet 
helgen 15.-16. mai og har hatt 
trening to ganger i uken frem til 
høstferien. 

 Vi har også god deltagelse 
på tilbudet som er knyttet opp 
mot AKS (Aktivitetsskolen), 
hvor barna blir hentet på skolen 
og seiler etter skoletid.

I skoleferien arrangerte vi to 
uker med SailCamp, som er blitt 
et vellykket konsept med stort 
fokus på seilopplæring, seilg-
lede og mestring. Vi utvikler 
konseptet videre i 2022, med 
tilbud om både Sailcamp og 
Sommermoro-uker gjennom 
hele sommeren.

 På årets klubbmesterskap 
i begynnelsen av september 
deltok mange av våre ferskeste 
seilere. Det ble en morsom dag 
med start rett utenfor brygga og 
masse sosialt på land.

KNS arrangerte også en 
forsinket NC 1 i september. I og 
med at det arrangementet ble 
utsatt til høsten fi kk vi veldig 
bra oppslutning omkring arran-
gementet helt ned på nybegyn-
nernivå. På U10 arrangementet 
var det mange som fi kk sin aller 
første store regattaerfaring. Det 
er gøy og inspirerende å se at 
selv de ferskeste seilerne kan ha 
så mye glede av et stort arran-
gement som en Norges Cup er. 
Det ble en fl ott helg hvor man 
ble kjent med andre seilere fra 
hele landet.

Vi ser frem til kommende 
sesong, forhåpentligvis mindre 
preget av pandemien enn de to 
foregående sesongene.

STOLT OPTIMISTJOLLE-
SEILER som fi kk prøve 
OL-bronsen til Hermann 
Tomasgaard.
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Sikkerhetskomitéen
Året 2021 ble et nytt spesielt år grunnet pandemien, og stadig endrede 
smittevernregler. Komiteen har ikke hatt noen fysiske møter, men hatt 
jevnlig dialog med daglig leder på seilsportsenteret gjennom sesongen, 
med fokus på smittevern og gjennomføring av aktiviteter i henhold til 
gjeldende regler, samt førstehjelpskurs.

På grunn av smittevernsituasjonen, 
som varierte gjennom hele året, ble 
planlagte førstehjelpskurs i regi av 
Redningsselskapet utsatt fl ere ganger, 
men ble gjennomført vellykket i november 
2021. Det er planlagt nytt kurs i mars 
2022. Det er også gledelig at fl ere trenere 
har gjennomført førstehjelpskurs 
gjennom andre kanaler. 

Ordningen med sikkerhetsvakt, kombi-
nert med smittvernsvakt, har fungert 
godt denne sesongen og det har stort sett 
vært god dekning fra alle treningsgrup-
pene. Viktig at dette også prioriteres av 
gruppene neste sesong. 

Det har vært videre fokus på hold-
ningsskapende arbeid blant seilere og 
trenere med riktig bruk av sikkerhetsut-
styr under seiling og i båt. Det har også 
vært fokus på bruk av vest og hjelm (der 
det er relevant) blant de eldre seilere som 
er forbilder for de yngre. 

Det er behov for å rekruttere 1-2 nye 
medlemmer i sikkerhetskomitéen – helst 
fra jolle og/eller skiff  for å sikre at sikker-
hetsaspekter fra de ulike klassene som 
trener på Ulabrand ivaretas best mulig. 
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Sosial, kiosk og huskomitéen

Til stor glede åpnet seilåret 2021 opp for 
fl ere aktiviteter, arrangementer, regattaer 
og gradvis ble seilsportsenteret, klubb-
huset, fylt av seilere igjen. 

Men, med blikk tilbake er det vel ikke 
mer en riktig å konstatere at det fortsatt 
gjenstår å få ta det nye bryggeanlegget, 
garderober, klubbhuset fullt i bruk – måtte 
2022 gi oss den muligheten!

ARRANGEMENTER
Ved oppstart av seilsesongen var vi 
fortsatt underlagt restriksjoner og smit-
tevern, hvilket fi kk sine konsekvenser 
for åpning av kiosk, bruk av klubbhus og 
tilstedeværelse på brygga. Etter sommer-
ferie, og med noe færre restriksjoner, ble 
det gjennomført; 

Supertirsdag med Klubbmesterskap. 
Ble som i 2020 gjennomført i løpet av 
to dager – en utvidet tirsdagsregatta. 
Og tradisjonen tro så ble mesterskapet 
avsluttet med grilling på brygga, pris-
utdeling og trekkepremier. I år var 

det ekstra stas da vi også fi kk besøk 
av våre OL-seilere, som hjalp til med 
premieutdeling.

I helgen 25.-26. september ble 
NC Optimist arrangert med over 100 
påmeldte seilere. Under regattaen ble det 
servert frokost, lunsj og middag. Komiteen 
vil gjerne takke alle frivillige som stilte 
opp.

I november var vi samlet for premie-
kveld og oppsummering av sesongen. Vi 
holder på tradisjonen, og det ble servert 
taco til alle seilere, foreldre, søsken og 
trenere, og det ble omtrent 150 taco-por-
sjoner. Stor takk til alle som stiller opp 
og hakker grønsaker, dekker bord og 
serverer, for imponerende innsats.

KIOSK BRYGGA
Kiosken på brygga har blitt brukt til arran-
gementer på høsten 2021. Det er veldig 
hyggelig å ha den nære kontakten med 
aktiviteten på brygga, seilere og foreldre, 
som kiosken åpner opp for.

For å legge til rette for en enn mer 
aktiv kiosk i den kommende sesongen er 
det behov for å ferdigstille, komplettere 
med utstyr og noe interiør, og fremfor alt 
få i gang igjen et vaktsystem hvor foreldre 
på rundgang kan ta en ettermiddag i 
kiosken. 

GENERELT - KOMITEEN
Komiteens arbeid i de siste to årene har 
naturlig nok vært preget av de gjeldende 
restriksjoner. Med en forhåpentlig økt 
aktivitet på seilsportsenteret, og mulighet 
for fl ere og mer sosiale møter og regattaer, 
sikter vi på å ha åpen kiosk 2-3 kvelder i 
uken. 

Det har vært diskutert om vi på sikt 
kan få til middagsservering en dag i uken, 
kanskje i kombinasjon med leksehjelp. 
Dette vil følges opp og undersøkes videre, 
men, første prioritet vil være å få i gang en 
aktiv kiosk på brygga.
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Sosial, kiosk og huskomitéen

Til stor glede åpnet seilåret 2021 opp for 
fl ere aktiviteter, arrangementer, regattaer 
og gradvis ble seilsportsenteret, klubb-
huset, fylt av seilere igjen. 

Men, med blikk tilbake er det vel ikke 
mer en riktig å konstatere at det fortsatt 
gjenstår å få ta det nye bryggeanlegget, 
garderober, klubbhuset fullt i bruk – måtte 
2022 gi oss den muligheten!
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for åpning av kiosk, bruk av klubbhus og 
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ferie, og med noe færre restriksjoner, ble 
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to dager – en utvidet tirsdagsregatta. 
Og tradisjonen tro så ble mesterskapet 
avsluttet med grilling på brygga, pris-
utdeling og trekkepremier. I år var 

det ekstra stas da vi også fi kk besøk 
av våre OL-seilere, som hjalp til med 
premieutdeling.

I helgen 25.-26. september ble 
NC Optimist arrangert med over 100 
påmeldte seilere. Under regattaen ble det 
servert frokost, lunsj og middag. Komiteen 
vil gjerne takke alle frivillige som stilte 
opp.

I november var vi samlet for premie-
kveld og oppsummering av sesongen. Vi 
holder på tradisjonen, og det ble servert 
taco til alle seilere, foreldre, søsken og 
trenere, og det ble omtrent 150 taco-por-
sjoner. Stor takk til alle som stiller opp 
og hakker grønsaker, dekker bord og 
serverer, for imponerende innsats.

KIOSK BRYGGA
Kiosken på brygga har blitt brukt til arran-
gementer på høsten 2021. Det er veldig 
hyggelig å ha den nære kontakten med 
aktiviteten på brygga, seilere og foreldre, 
som kiosken åpner opp for.

For å legge til rette for en enn mer 
aktiv kiosk i den kommende sesongen er 
det behov for å ferdigstille, komplettere 
med utstyr og noe interiør, og fremfor alt 
få i gang igjen et vaktsystem hvor foreldre 
på rundgang kan ta en ettermiddag i 
kiosken. 

GENERELT - KOMITEEN
Komiteens arbeid i de siste to årene har 
naturlig nok vært preget av de gjeldende 
restriksjoner. Med en forhåpentlig økt 
aktivitet på seilsportsenteret, og mulighet 
for fl ere og mer sosiale møter og regattaer, 
sikter vi på å ha åpen kiosk 2-3 kvelder i 
uken. 

Det har vært diskutert om vi på sikt 
kan få til middagsservering en dag i uken, 
kanskje i kombinasjon med leksehjelp. 
Dette vil følges opp og undersøkes videre, 
men, første prioritet vil være å få i gang en 
aktiv kiosk på brygga.

Brygge- og utstyrskomitéen
Bryggen i kanalen på østsiden av broen har nå fått egen landgang, og 
dermed er bryggeanlegget rundt kanalen gjennomført.

I løpet av våren fi kk vi installert tankan-
legg for å fylle bensin til klubbens båter. 
Tanken er plassert ved siden av kranen. 
Dette har fungert godt og gir en mye 
enklere logistikk. 

Etter erfaring med Harbeck lagrings-
stativer for Optimistjollene, komplet-
terte vi med ytterligere stativer tidlig på 
sesongen. Alle optimistjollene ligger nå i 
stativ, noe som frigjør vesentlig brygge-
plass. I 2022 vil vi komplettere med ytter-
ligere et stativ. 

Seilduksdører fra Gran Seil for opti-
misthuset er også på plass, utført høst/
vinter 2020/2021. Magnus Nilsson produ-
serte nye mastestativ for optimistrigger, 
seil, kjøl og ror inne i optimisthuset. Dette 
har fungert veldig godt. Vi har også noen 
løse og fl yttbare mastestativ, for å kunne 
tilby innendørs lagring av rigg for båter 
som kommer på besøk eller seiler regatta.

En ny Laser er kjøpt inn til foreningen. 
Eldre båter er solgt. 

Merking av faste plasser har gitt en 
bedre struktur på lagring av båter på øvre 
brygge.

To stk. Feva ble kjøpt inn, og klubben 
har nå ni Fevaer.

Det årlige utskiftingsprogrammet har 
gitt to nye RIBer fra VSR.

Det er også kjøpt inn nytt utstyr/seil 
for brettgruppen, beregnet for nybegyn-
nere og VK-gruppen.
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Utøverkomité
Komiteen har seks medlemmer fra ulike 
båtklasser, med Eira Svedal Nilsson som 
leder. Komiteen har hatt to møter og 
mange «treff punkter» på brygga. Av saker 
vi har jobbet med er; 

Det er planlagt tørkerom i kjel-
leren, noe vi i utøverkomiteen er veldig 
fornøyd med å få gjennom. Dette gjør 
det enklere for seilere, som er ofte på 
Seilsportsenteret, til å henge igjen tøy. 
Spesielt for de som eventuelt kommer 
med sykkel eller til fots. Vi har hatt et 
ønske om å få skap til seilere, for seiltøy 

og andre eiendeler. Tørkerommet består 
av to låsbare bur, som fordeles mellom 
seilerne og trenerne. Utøverkomiteen 
ønsker seg fremdeles en skapløsning for 
seilerne, men ser at det plassmessig er 
utfordrende. En mulig løsning kan være 
mindre skap for verdisaker. Det er også 
et ønske fra 29er-seilerne å ha et sted å 
henge genakeren.

På sosiale medier-fronten har vi 
planlagt med medieansvarlige i KNS at 
utøverne skal ta mer kontroll, blant annet 
med å ha «Insta-take-over» dersom man 

er på et event. Det oppfordres også å 
sende inn bilder til KNS, så de kan legge ut 
på de ulike sosiale kanalene.

Det har blitt diskutert om jente- og 
gutteseiling i optimist, og om de burde 
konkurrere mot hverandre eller ikke. 
Utøverkomiteen mente at jenter og gutter 
i optimist burde konkurrere sammen. 

Vi fortsetter vårt fokus på mental 
helse, og håper vi kan få gjennomført 
noen foredrag om dette tema i året som 
kommer. Komiteen ønsker også foredrag 
om ernæring og treningsplanlegging.



Trening- og regattakomiteen

Trening- og regattakomiteen består av alle 
klassekapteinene på Seilsportsenteret. Vi 
har i 2021 sesongen hatt begrenset med 
felles møter pga. pandemien, men stor 
aktivitet innad i hver gruppe. Hver enkelt 
klassekaptein jobber tett sammen med sin 
trener(e) og leder for Seilsportsenteret. 
Det er en naturlig fornying i komiteen 
gjennom nye klassekapteiner som overtar 
vervet når f.eks seilerne skifter klasse/

gruppe. Klassekapteinene har derfor 
varierende erfaring i miljøet, og dette 
oppleves nyttig i forhold til erfarings-
overføring. Samtidig er det bra å få inn 
nye som kan ser arbeidet fra et annet 
perspektiv, og som kommer med nye og 
gode forslag til forbedringer.

Sikkerhetsvaktfunksjonen, som alltid 
skal være på plass på treningsettermidda-
gene mandag til torsdag, er fordelt mellom 

alle treningsgruppene. Dette fungerer 
ganske godt, men komiteen vil jobbe 
videre med et system som sikrer funk-
sjonen, med minst mulig frafall. I 2021 har 
Sikkerhetsvaktfunksjonen i stor grad også 
vært en koronavakt.

Det er et stort ønske i komiteen om å 
få i gang igjen kioskfunksjonen etter to år 
med nedstenging.  

SIGURD MELLEBY OG HERMANN 
TOMASGAARD under årets klubbmesterskap.
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Seilskolen

BÅTFØRERPRØVEN 
I 2021 deltok 115 personer på 
båtførerprøven.

Lene Johansen holdt kursene, hovedsa-
kelig på teams, men med fysisk oppmøte for 
å få gjennomført kartarbeid. På kurset lærte 
deltakerne om:

Sjømannskap, vedlikehold av båt, motor 
og utstyr, nødutstyr og nødsignaler, kart-
symboler, nattseiling med fyr og lanterner, 
sjøveisregler og vikeplikt, navigasjon og 
kartlesing, lover og regler med krav til fartøy, 
eier og fører. Kursene på teams var en stor 
suksess med mange gode tilbakemeldinger

BÅTFØRERPRØVEN ENGELSK
I KNS har det vært en del etterspørsel 
etter engelskkurs. Laurence Tunbridge tok 
ansvaret og lagde et engelsk kurskompendia. 
Laurence holdt kurs for 33 Equinor-ansatte. 

Laurence vil fortsette med engelskkurs 
og det fl otte arbeidet i 2022.
Fritidsskipperkurs for D5L og 
Fritidsskipperkurs for D5LA-sertifi kat, 
world wide
2020/21:

D5L          10 stk
D5LA         5 stk    

2021/22:
D5L            8 stk
D5LA          2 stk

Både sesongen 2020/21 og 2021/22 har blitt 
berørt av koronarestriksjonene. Selv om 
noe av undervisningen har blitt holdt via 
kommunikasjonskanalen Zoom, så var det 
ikke mulig å få gjennomført alle moduler på 
nett.

ICC – Internasjonalt båtførerbevis – 
praktisk eksamen

I KNS ser vi en økende interesse for 
ICC-sertifi kat, som er det internasjonale 
båtførerbeviset. Koronarestriksjoner 
gjorde det veldig vanskelig, men med de 
få åpningene som kom fi kk 11 personer 
ICC-sertifi kat i 2021.

SEILSKOLENS INTEGRERINGSTILTAK
Paraseiling i KNS - fast trening onsdager

Paraseiling i KNS – et seiltilbud for alle 

med funksjonsnedsettelse.
Paraseilerne i KNS er en fi n gruppe på 

8 – 10 seilere som møtes fast hver onsdag. 
Utøverne seiler RS Venture og RS Quest. I 
2020 var det trener om bord i alle båtene, 
men i 2021 var seilerne i større grad selv-
stendige og klarte seg på egenhånd. De 
var trygge om bord med kontroll over båt, 
vind, vær og seil. Flere av seilerne opplevde 
kullseiling og dette var med på å gi de 
trygghet om bord. Treningen var et lavter-
skeltilbud og det skal det fortsette å være. 
Alle var - og er - velkomne uavhengig av 
ferdigheter. Trenerne som fulgte gruppen i 
2020 fi kk i slutten av året en oppgave om å 
lage individuelle planer for seilerne i 2021. 
Dette arbeidet kunne ha blitt gjort bedre. 
Trenerne må være mer bevisste på å ha 
klare mål for treningen. Det bør legges opp 
en plan med en klar struktur som gir en god 
oversikt over hva de skal gjøre, hvordan de 
skal gjøre det og hvorfor. Det er viktig for 
seilerne å oppleve mestring slik at de har et 
bilde av hva de mestrer og hva de må trene 
på for å klare neste delmål. Det er utfor-
dringer knyttet til funksjonshemninger da 

formen til utøverne kanskje ikke alltid er 
helt på topp. I tillegg kan vær og vindforhold 
være for røff e, med kaldt vær og mye vind.

Hedda Sørensen, som har ansvaret for 
treningsgruppen, er likevel godt fornøyd 
med året. Mye har vært gjennomført selv 
med utfordringer for utøverne med korona-
karantene og mye vær i starten av sesongen.

Arbeidet med paraseilerne i KNS har 
ført til at andre seilforeninger «kommer 
etter». Paraseiling er startet opp i Asker, så 
her har KNS etablert en fi nt samarbeid med 
utstyr, trenere, utøvere og arrangement.

Hedda Sørensen har holdt i dette 
prosjektet i tre år fra 2019. Hun er på 
«utlån» fra NSF. Dette vil bli en utfordring 
for KNS, som trenger en eller to frivillige 
som vil ta ansvar for dette prosjektet. KNS 
har søkt om frivillige i Seilas, dessverre uten 
respons. Og til deg som leser: Kanskje dette 
er noe for deg?

ARRANGEMENT MED 
LANDSFORENINGEN FOR 
RYGGMARGSSKADDE
80 ryggmargsskadede og ledsagere fi kk 
en fl ott båthelg i Oslo i midten av august, 
der de fi kk prøvd seg i seilbåt og i kajakk. 
Arrangementet var et samarbeid mellom 
KNS, Oslo Kajakklubb og Landsforeningen 
for ryggmargsskadde. Hensikten var å gi et 
hyggelig aktivitetstilbud til mennesker med 
variert funksjonsnedsettelse.

Deltakerne kunne velge mellom ulike 
båttyper, basert på deres erfaring og 
kapasitet. KNS har en stor og mangfoldig 
båtpark, noe som gjorde at alle fi kk seile en 

båt som passet dem. RS Venture ble benyttet 
av de med størst funksjonsnedsettelse. De 
dype setene, sammen med blykjølen, gjorde 
at seilerne satt trygt i den 16 fots lange båten. 
KNS stilte med tre J/80-båter og fi re RS 
Quest-båter. De raske og lekne båtene ble 
seilt med trenere, noe som ga deltagerne 
den opplevelsen av fart og spenning disse 
båtene byr på. 

Morten Gaarud og Sven Ellefsen stilte 
med hver sin havseiler. Dette ga deltagerne 
en mulighet til å oppleve den friske dagen 
på Oslofj orden i trygge båter med habile 
kapteiner. 

Halvparten av deltagerne møtte på 
kajakklubben, mens resten startet på seil-
sportsenteret til KNS. Etter en sosial lunsj 
med grilling, ble det rullering mellom 
puljene, slik at alle fi kk seilt og padlet. 

KNS er stolte av å inkludere et stort 
mangfold til seilsporten, og gleder seg til 
gjentagelse 18. juni 2022. KNS trenger frivil-
lige, så hvis du kan tenke deg å være med er 
det fi nt om du gir beskjed.

INTEGRERING I SAMARBEID MED 
VINDSKIFT – TORSDAGSSEILING PÅ 
KNS
Hver torsdag gjennom hele seilsesongen 
møttes Vindskift på KNS. Hele Vindskift-
administrasjonen, frivillige skippere med 
båter og hjelpemannskap stod klare til å ta 
imot ungdomsgrupper.

Etter en kort runde på land der man ble 
bedre kjent, fi kk alle utlevert seiljakke, seil-
bukse og vest. Vindskift-deltakerne hadde 
liten erfaring med vannaktiviteter, og det var 
stor spenning og med en fryktblandet glede 
at deltakerne gikk om bord i båtene. De 
frivillige skipperne stilte med sine private 
båter, turseilere. De delte sin kunnskap, 
erfaring og kompetanse med ungdommene 
som synes det var utrolig stas å få være med 
ut på sjøen.

Høydepunkter:
•  Vindskift har i løpet av 2021 hatt 130 

ungdom på seiltur, fordelt på 15 turer i 
Oslo (KNS).

•  Arrangert Seilernes Inkluderingsuke 2021
•  Har sendt 10 ungdommer på seilkurs i 

KNS hvor fl ere ønsker å gå videre på vide-
rekommende kurs

• Vindskift hadde 10 ungdom på videre-
kommende kurs

• Arrangert et digitalt event og et fysisk 
Kick off /down med kjente foredrags-
holdere som Line Flem Høst og Sanda 

Tollefsen fra Sisters in Business 
• KNS har bidratt med J-80 båter, eget 

kontor for sommerhalvåret og fasiliteter 
på Dronningen 

•  Samarbeid med Sister in Business med å 
lage en egen Vindskift kolleksjon av bager, 
clutch og toalettmapper som vi har solgt 
med fortjeneste som går rett tilbake til 
Vindskift. Dette håper vi vil gi Vindskift 
en ekstra inntektskilde på lang sikt

KNS bidro med gamle seil som ble omgjort 
til en fl ott Vindskiftkolleksjon.

Vindskift vil jobbe aktivt og dedikert 
mot høyere mål i 2022. Ungdom, skippere 
og frivillige melder seg, tross situasjonen, 
gjentagende på turer. Vi ser at Vindskift sitt 
tilbud har en verdi og er en bidragsyter til 
inkludering og integrering i samfunnet.

Integrering i samarbeid med vindskift – 6 
ukers kurs for 10 ungdommer

Hvert år får Vindskift 10 kursplasser de 
kan gi bort til ungdommer. De 10 plassene 
er allokert til nybegynnerkurs mandager. 
Kurset går over seks uker og utøverne får 
seile tre ulike båttyper, enmannsjolle A-jolle, 
Tremannsjolle RS Quest og J 80. Dette gir 
en bred innføring til seilsporten. Når man 
jobber med inkludering er klær viktig for at 
du ikke skal skille deg ut og også for at du 
skal ha en god opplevelse på vannet. KNS 
søkte Sparebankstiftelsen og fi kk 50 000 til 
«drakter». Alle utøverne fi kk på seg like seil-
bukser og seiljakker. Størrelsen var kanskje 
ikke helt riktig, men alle var tørre og varme.

Deltagerne i 2021 kom fra organisa-
sjonen Simof- Samhold i mangfold og 
frivillighetsarbeid.
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formen til utøverne kanskje ikke alltid er 
helt på topp. I tillegg kan vær og vindforhold 
være for røff e, med kaldt vær og mye vind.

Hedda Sørensen, som har ansvaret for 
treningsgruppen, er likevel godt fornøyd 
med året. Mye har vært gjennomført selv 
med utfordringer for utøverne med korona-
karantene og mye vær i starten av sesongen.

Arbeidet med paraseilerne i KNS har 
ført til at andre seilforeninger «kommer 
etter». Paraseiling er startet opp i Asker, så 
her har KNS etablert en fi nt samarbeid med 
utstyr, trenere, utøvere og arrangement.

Hedda Sørensen har holdt i dette 
prosjektet i tre år fra 2019. Hun er på 
«utlån» fra NSF. Dette vil bli en utfordring 
for KNS, som trenger en eller to frivillige 
som vil ta ansvar for dette prosjektet. KNS 
har søkt om frivillige i Seilas, dessverre uten 
respons. Og til deg som leser: Kanskje dette 
er noe for deg?

ARRANGEMENT MED 
LANDSFORENINGEN FOR 
RYGGMARGSSKADDE
80 ryggmargsskadede og ledsagere fi kk 
en fl ott båthelg i Oslo i midten av august, 
der de fi kk prøvd seg i seilbåt og i kajakk. 
Arrangementet var et samarbeid mellom 
KNS, Oslo Kajakklubb og Landsforeningen 
for ryggmargsskadde. Hensikten var å gi et 
hyggelig aktivitetstilbud til mennesker med 
variert funksjonsnedsettelse.

Deltakerne kunne velge mellom ulike 
båttyper, basert på deres erfaring og 
kapasitet. KNS har en stor og mangfoldig 
båtpark, noe som gjorde at alle fi kk seile en 

båt som passet dem. RS Venture ble benyttet 
av de med størst funksjonsnedsettelse. De 
dype setene, sammen med blykjølen, gjorde 
at seilerne satt trygt i den 16 fots lange båten. 
KNS stilte med tre J/80-båter og fi re RS 
Quest-båter. De raske og lekne båtene ble 
seilt med trenere, noe som ga deltagerne 
den opplevelsen av fart og spenning disse 
båtene byr på. 

Morten Gaarud og Sven Ellefsen stilte 
med hver sin havseiler. Dette ga deltagerne 
en mulighet til å oppleve den friske dagen 
på Oslofj orden i trygge båter med habile 
kapteiner. 

Halvparten av deltagerne møtte på 
kajakklubben, mens resten startet på seil-
sportsenteret til KNS. Etter en sosial lunsj 
med grilling, ble det rullering mellom 
puljene, slik at alle fi kk seilt og padlet. 

KNS er stolte av å inkludere et stort 
mangfold til seilsporten, og gleder seg til 
gjentagelse 18. juni 2022. KNS trenger frivil-
lige, så hvis du kan tenke deg å være med er 
det fi nt om du gir beskjed.

INTEGRERING I SAMARBEID MED 
VINDSKIFT – TORSDAGSSEILING PÅ 
KNS
Hver torsdag gjennom hele seilsesongen 
møttes Vindskift på KNS. Hele Vindskift-
administrasjonen, frivillige skippere med 
båter og hjelpemannskap stod klare til å ta 
imot ungdomsgrupper.

Etter en kort runde på land der man ble 
bedre kjent, fi kk alle utlevert seiljakke, seil-
bukse og vest. Vindskift-deltakerne hadde 
liten erfaring med vannaktiviteter, og det var 
stor spenning og med en fryktblandet glede 
at deltakerne gikk om bord i båtene. De 
frivillige skipperne stilte med sine private 
båter, turseilere. De delte sin kunnskap, 
erfaring og kompetanse med ungdommene 
som synes det var utrolig stas å få være med 
ut på sjøen.

Høydepunkter:
•  Vindskift har i løpet av 2021 hatt 130 

ungdom på seiltur, fordelt på 15 turer i 
Oslo (KNS).

•  Arrangert Seilernes Inkluderingsuke 2021
•  Har sendt 10 ungdommer på seilkurs i 

KNS hvor fl ere ønsker å gå videre på vide-
rekommende kurs

• Vindskift hadde 10 ungdom på videre-
kommende kurs

• Arrangert et digitalt event og et fysisk 
Kick off /down med kjente foredrags-
holdere som Line Flem Høst og Sanda 

Tollefsen fra Sisters in Business 
• KNS har bidratt med J-80 båter, eget 

kontor for sommerhalvåret og fasiliteter 
på Dronningen 

•  Samarbeid med Sister in Business med å 
lage en egen Vindskift kolleksjon av bager, 
clutch og toalettmapper som vi har solgt 
med fortjeneste som går rett tilbake til 
Vindskift. Dette håper vi vil gi Vindskift 
en ekstra inntektskilde på lang sikt

KNS bidro med gamle seil som ble omgjort 
til en fl ott Vindskiftkolleksjon.

Vindskift vil jobbe aktivt og dedikert 
mot høyere mål i 2022. Ungdom, skippere 
og frivillige melder seg, tross situasjonen, 
gjentagende på turer. Vi ser at Vindskift sitt 
tilbud har en verdi og er en bidragsyter til 
inkludering og integrering i samfunnet.

Integrering i samarbeid med vindskift – 6 
ukers kurs for 10 ungdommer

Hvert år får Vindskift 10 kursplasser de 
kan gi bort til ungdommer. De 10 plassene 
er allokert til nybegynnerkurs mandager. 
Kurset går over seks uker og utøverne får 
seile tre ulike båttyper, enmannsjolle A-jolle, 
Tremannsjolle RS Quest og J 80. Dette gir 
en bred innføring til seilsporten. Når man 
jobber med inkludering er klær viktig for at 
du ikke skal skille deg ut og også for at du 
skal ha en god opplevelse på vannet. KNS 
søkte Sparebankstiftelsen og fi kk 50 000 til 
«drakter». Alle utøverne fi kk på seg like seil-
bukser og seiljakker. Størrelsen var kanskje 
ikke helt riktig, men alle var tørre og varme.

Deltagerne i 2021 kom fra organisa-
sjonen Simof- Samhold i mangfold og 
frivillighetsarbeid.
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Det ble en annerledes start på våren, for 
kalde temperaturer med mye vind førte til 
at første kursdag startet med teori på teams. 
I løpet av sesongen fi kk de grunnleggende 
opplæring i seiling og en introduksjon 
om hva som kreves for å mestre båt. Ved 
kursslutt seilte guttene alene uten seilende 
trener om bord - HURRA! Konklusjonen 
var klar, de syntes det var så gøy å seile og vil 
gjerne med på viderekommende kurs.

Timur 14 år;«Det er gøy å lære å seile seilbåt. 
Det morsomste jeg synes med å seile er 
bølgene. Det har vært spennende å lære nye 
ting om hvordan man styrer båten».

Tania 11 år; «Det er gøy å være på havet med 
båten. Jeg føler meg som Vaiana når jeg er på 
seilbåten. Seilbåtkurset gir meg glede».
Seilskolen i samarbeid med Ung 
Inkludering – et ungdomsskoleprosjekt 

En gjeng med minoritets- og majori-
tetsungdommer fra den frivillige organisa-
sjonen Ung inkludering kom på besøk til 
KNS og fi kk en nydelig seiltur på fj orden. 
Dette var et samarbeid mellom Ung inklu-
dering og KNS, der sistnevnte stilte med 
båter og trenere. Ungdommene kom fra 
Ung inkluderings globalcamp på Fornebu, 
der de hadde hatt en rekke ulike aktiviteter 
med seiling som en av dem. Ung inkludering 
er en frivillig organisasjon som jobber for å 
skape møteplasser i skoletiden for minori-
tets- og majoritetsspråklig ungdom.

Bildetekster:
1: Selma, Aurora, Vilma og Ane storkoste 

seg på sjøen
2: Glade ungdommer prøver seg i seilbåt

PRAKTISKE SEILKURS FOR BARN 
Seiltrening på dagtid med henteordning 
fra skolen – trening en dag i uken

Seilskolen organiserte seiltrening med 
skoleskyss, en kjøreordning med taxi fra 
skoler i stor-Oslo til KNS Seilsportsenter 
Ulabrand. Etter treningen hentet foreldrene 
barna på Seilsportsenteret. Barna valgte 
treningsdag, mandag til torsdag 15.00-17.00 
og hva de ønsket å seile. De kunne velge 
mellom brett, Optimist eller RS Feva

I 2021 deltok 134 barn på 
Optimisttrening, 42 på brett trening og 22 på 
RS Feva treningen.

Sommermoro – barn 7-14 år
I løpet av 8 uker, mandag til fredag, 

deltok 321 barn på Sommermoro. 
På Sommermoro startet dagen kl. 09.00 

og ble avsluttet kl. 16.00. I løpet av dagen 
hadde barna to seiløkter daglig. De rullerte 
på de ulike aktivitetene som SUP (stand up 
padle) Brettseiling, Optimistseiling, seiling i 
RS Feva og seiling med trener om bord i RS 
Quest. Det var læring og mestring gjennom 
lek i vann og på land. Alle fi kk utfordringer 
tilpasset eget nivå og egen komfortsone.

Seilcamp barn uke 25 og 32 
I løpet av de to ukene, mandag til fredag 
deltok 62 barn på seilcampen. 

Barna hadde på forhånd valgt hvilket 
utstyr de skulle seile så fra mandag til fredag 
kl. 09.00-16.00 var det spesifi kk seiltrening 
med det utstyret de hadde valgt, Optimist, 
Brett eller RS Feva.

Høstmoro uke 40 – en høstcamp for barn 
med spesifi kk og generell seilopplæring

I uke 40, grunnskolens høstferie, deltok 
12 barn på høstmoro. I løpet av uken ble det 
gjennomført spesifi kk og generell seiltre-
ning. Det er veldig fl ott å få jobbe med en så 
liten gruppe over fl ere dager – det skaper 
samhold og tilhørighet.

PRAKTISKE SEILKURS FOR UNGDOM 
SeilCamp for ungdom

Seilcampen for ungdom 13-16 år ble 
arrangert i uke 25, 26, og 32. I løpet av de tre 
ukene deltok 54 ungdom på camp.

Seilingen foregikk i kjølbåt J 80. Med 
seks ungdom og en trener om bord i hver 
båt ble tre J/80 båter rigget for tur. Campen 
ble gjennomført fra mandag til fredag kl. 

09.00-16.00 i tillegg til en langtur med over-
natting i båten eller i lavvo.

Ungdomscampen ble gjennomført 
som et breddetilbud uten krav til erfaring, 
ferdigheter eller utstyr. KNS stilte med felles 
utstyr som primuser og lavvo. 

Campen passet godt for ferske og 
erfarne seilere. Deltakerne hadde variabel 
erfaring med seiling og det å dra på tur i båt.

I løpet av uken lærte de å seile, de dro på 
tur, planla turen i kartet, pakket båtene klare 
for tur og overnatting med mat, kokeapperat 
og annet nødvendig tur utstyr. Alle lærte 
i tillegg mye om navigering, hvordan lese 
sjøkartet, sjøvettregler og vikepliktsregler.

PRAKTISKE SEILKURS FOR VOKSNE
Sommerkurs for voksne

Grunnet korona med reiserestriksjoner 
var det stor etterspørsel etter seilkurs for 
voksne som sommerferiekurs.

Seilskolen tok etterspørselen på alvor 
og i løpet av to uker gjennomførte 13 voksne 
kurs med J/80 og 12 voksne var på brettkurs 
der de lærte å surfe.

Det var fantastisk å kunne gjennomføre 
sommerkurs. Dyktige trenere sørget for god 
opplæring med høy kvalitet. Stor suksess 
og fornøyde seilere i båt og på brett nøt 
nydelige sommerkvelder på fj orden så hvis 
mulig ut ifra kapasitet blir dette gjennom-
ført også i 2022.
Helgekurs med brettseiling.

KNS gjennomførte fl ere helgekurs med 
brettseiling og totalt 29 voksne deltok på 
kurs. På kurset ble de selvstendige og fi kk 



Kurs Antall Merknad
seiltrening dagtid optimist 134

seiltrening dagtid brett 42

seiltrening dagtid RS feva 22

sommermoro 8 uker 321

Seilcamp barn 2 uker 62

Seilcamp ungdom 54

Høstcamp barn 12

Sommerkurs for voksne 25

Helgekurs brett seiling voksne 29

Seilkurs for voksne 83

Turseilerkurs for voksne 16

Båtførerprøven norsk 115

Båtførerprøven engelsk 33

Integreringstiltak

Paraseiling 10 subsidiert deltakeravgift

Ung Inkludering 36 gratis arrangement

6 ukers kurs ungdom 5 gratis for deltakerne

Vindskift torsdagsseiling 120 gratis for deltakerne

Arrangemnet med ryggmargskadde 84

Totalt 1203

OVERSIKT OVER GJENNOMFØRTE 
KURS I 2021: 

grunnleggende ferdigheter på brettet slik 
at de kan fortsette surfetrening på brett 
trening for voksne.

6 ukers seilkurs for voksne
I løpet av vår og høstsesong har 83 

voksne deltatt på seilkurs. Kursene var 
tilpasset ulike ferdigheter for å ha et bredere 
nedslagsfelt og målgruppe. Kursene varte i 
seks uker og rettet seg mot nybegynnere, de 
med erfaring, de som ønsket en bred opplæ-
ring i ulike båttyper, de som ønsket jollekurs 
med genaker og de som ønsket seg kjølbåt 
kurs med J/80.

Det er moro å se at fl ere av kursdelta-
kerne blir i foreningen og fortsetter seiling 

enten som egen reder, som mannskap eller 
som båtpoolbruker.

Turseilerkurs med Sven Ellefsen i 
Comfortina 32.

Sven gjennomførte fi re fulltegnede kurs 
med sin turseiler, en Comfortina på 32 fot. 
Sven er en populær skipper og han fi kk 
som vanlig meget gode tilbakemeldinger 
fra sine kursdeltakere. Seilskolen er glad for 
samarbeidet med Sven som er en «altmu-
ligmann» i foreningen: Sven er representert 
i ulike komiteer der han stiller opp både 
som frivillig og som trener. Kursene til Sven 
er meget populære og begynner allerede å 
fylles opp for 2022.

BEDRIFTSSEILING I SEILSKOLEN
I 2021 har foreningen har hatt avtale med 
Equinor, der ansatte i Equinor blant annet 
har kunnet benytte foreningens J/80´er 
hver tirsdag kveld gjennom sesongen. 
Erfaringsnivået blant de Equinor ansatte har 
vært blandet fra helt nybegynnere til de mer 
erfarne. Skippere har vært kvalifi sert perso-
nell fra Equinor. Foreningen har stilt trenere 
til disposisjon for å heve seilekompetansen, 
og på slutten av sesongen deltok Equinor i 
fl ere regatter i Oslofj orden. Avtalen vil bli 
videreført i 2022. 

Vedlagt bilde er fra regattaen i Oslo 
Seilforening 28. september.
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Laser Masters
Antall deltakere: ca. 25

2021 ble enda et litt annerledes år. 
Vinterens treningstur til Kanariøyene ble 
kansellert, men det har vært mye akti-
vitet på hjemmebane. Det er fortsatt stor 
interesse for Laser Master-trening, og 
gruppen har vokst med fi re nye deltakere.

Det har vært så stort oppmøte at vi i år 
har gått over til å ha to trenere, hvilket gir 
bedre kvalitet på treningen. Vi opplever 

at vi har et godt tilbud med dyktige 
trenere, og ikke minst et fl ott anlegg på 
Seilsportsenteret. I år så ble det bygget 
åtte nye jolleplasser for ILCA/Laser, for å 
gi fl ere deltakere fast plass til jollen.

I september var det Masters NM i 
Bundefj orden, der det var god deltakelse 
fra KNS, men der vinden dessverre uteble. 

Sesongen ble tradisjonen tro avsluttet 
med Masters Høstregatta i oktober. 
Femten seilere møttes for hyggelig regatta 

på Lysakerfj orden, med etterfølgende grill 
på Seilsportsenteret.

I ILCA Master Worlds i Barcelona i 
november var for øvrig en av tre norske 
deltakere fra KNS.

Trenere har vært Mads Severin 
Hassum-Olsen (hovedtrener) og Joachim 
Bergsbakk.
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Laser 4,7 / ILCA4 & Laser Radial / 
ILCA6 Ungdom Elite
Antall deltakere: 17

Treningsgruppen 2021 har bestått av 17 
stk. seilere, både gutter og jenter i alderen 
13 til 17 år. De seiler Laser 4,7/ILCA4, 
Radial/ILCA6 og Standard/ILCA7.

Seiltreningene på KNS seilsportsenter 
fortsetter å være lyspunktet og den gode 
sosiale arenaen for ungdommen. Under 
koronarestriksjoner, og med dyktig veiled-
ning fra trenerne Mihalis og Joachim, har 
Laser/ILCA seilerne hatt svært mange og 
gode treningsøkter fra tidlig i våres til sent 
i høst.

Som gruppe har de hatt en veldig god 
fremgang og hevder seg godt i konkurran-
sene de har deltatt i.
• NM åpen klasse, RAN

• NC1 Horten
• NC2 Molde
• NM Olympiske klasser, Bundefj orden
• Kretsmesterskap Vestfold, Sandefj ord

De fl este har gode enkelplasseringer 
og gode opplevelser i konkurransene de 
har deltatt i. 

FØLGENDE PALLPLASSERINGER 
KAN NEVNES:
Sverre Langaas Holt:
1. plass i Norgescupen sammenlagt, ILCA6 
3. plass, NM åpen klasse ILCA6.
Una Bryhn:
3. plass, NM åpen klasse ILCA4

Alle aktive i treningsgruppen deltar i 
NorgesCup for Laser i 2021. 

Sverre Langaas Holt og Nilas Goa 

Diab har deltatt i internasjonale regat-
taer. Sverre var beste norske gutt i alle 
regattaene han stilte opp i med følgende 
resultater;

ILCA 6 EM Croatia Gold, plass nr. 38
ILCA 6 VM Garda Silver, plass nr. 71
ILCA 6 ECUP Malmø, 1. plass
ILCA 6 Kieler Woche, 5. plass
ILCA 6 KSSS Olympic, 2. plass

Nilas deltok i ILCA 6 I Kiel Woche og fi kk 
plass nr. 42.

Trenere har vært Mihalis Floros og 
Joachim Bergsbakk
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Waszp
Antall deltakere: 7

Det har vært en bra sesong for 
KNS-Waszp`erne, med mange bra 
treninger og regattaer, både på KNS, 
men også i fellesskap med Waszp`ere fra 
Vestfold. Noen har hatt sin første sesong, 
og gjort kvantesprang når det kommer til 
å håndtere Waszpen. De har lært masse 
av seilere som har vært med noe lenger. 
Alle har deltatt på fl ere Waszp-cuper, og 
fl ere også internasjonalt. Høydepunkter 
resultatmessig nasjonalt, er at Anders 
Klippenberg og Jacob Wærsten ble 
henholdsvis nummer én og to i NM, og 
tillegg har det vært veldig gode resultater 
i de fi re waszp-cupene. Internasjonalt dro 
Anders til med en knallsterk 9. plass i EM 
i Gardasjøen, mens Jacob og Eira Nilsson 
kom på henholdsvis 53. og 66.plass i 
mesterskapet. I slalom-øvelsen i EM ble 
det en super femteplass for Anders, mens 
Jacob kom til en semifi nale (topp 20). Så 
alt i alt har dette vært en super sesong. Vi 
ser frem til - og håper – at det kommer til 
enda fl ere Waszp`ere i 2022.
Flere har vært med i både nasjonale 
og internasjonale regattaer, som EM i 
Gardasjøen.

EIRA NILSSON. JACOB WÆRSTEN.
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29’er gruppen

Antall deltakere: 16

Treningsgruppen i KNS har i 2021 
bestått av 8 aktive båter med 16 seilere. 
Mesteparten av treningen har foregått på 
Seilsportsenter med noen helg samlinger i 
Moss og Tønsberg. 

Måns Hällstrøm, Ragna Agerup og 
Jacob Undrum har vært trenere for 
gruppen.

Til tross for at 2021 har vært preget av 
den globale Covid-19 pandemien har det 

vært høyt aktivitetsnivå i sesongen, med 
mest seiling i Norge. I tillegg har det vært 
deltagelse i Europacuper, Youth Worlds, 
VM, EM og Nordisk.

Inn i 2022-sesongen vil vi ha et gene-
rasjonsskifte i gruppen. Den vil få tilførsel 
av nye seilere som kommer fra RS-Feva 
gruppen. Flere av de eldste guttene har 
vokst ut av 29eren, og vil forhåpentligvis 
gå over i andre klasser i 2022.

Samtlige fra treningsgruppen har 
deltatt i Norgescuper. Cornelia Fure og 

Diane Ninauve-Jutulsta vant både NM og 
Norgescupen sammenlagt.

Det har vært deltagelse i Europacuper 
i både Tyskland og Danmark. I tillegg 
har seilerne deltatt i Junior Nordisk-
mesterskap i Danmark, hvor Diane 
Ninauve-Jutulstad og Cornelia Fure vant 
gull i jenteklassen. Seilerne har også 
deltatt i VM i Spania, EM i Italia og Youth 
Worlds i Oman. Der tok Diane og Cornelia 
en sterk sjette plass.
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Brett regatta rekrutt

Antall deltakere: 12

Brett Regatta Rekrutt har hatt en aktiv 
sesong som startet rett etter påske og 
strakk seg til slutten av oktober. Gruppa 
har bestått av 12 aktive og ivrige seilere 
som gjennom sesongen virkelig har fått 
grepet på vindsurfi ngen. De har alle 
blitt bitt av basillen rundt det å plane, så 
samtlige i gruppa har nå blitt eksperter 

på å følge med på et utall værmeldings-
tjenester i håp om at minst en av dem skal 
vise at det blir planevind.

Gruppa har seilt regattaer med fast 
deltakelse i tirsdagsserien, og på høsten 
ble det fl ere fi ne regattahelger.

Åtte seilere deltok på Norgescup mens 
ingen deltok i internasjonale regattaer.

Treningssamlinger har det også 
blitt tid til, både lavterskel samlinger på 

Ulabrand, samt to samlinger på Hvasser. 
I den siste delen av sesongen fi kk fl ere 
av seilerne også forsøkt seg på klubbens 
nyinnkjøpte foil-brett noe, som var både 
krevende og spennende. Gruppa vil 
rette en stor takk til sine to gode trenere, 
Arthur Ulrichsen og Jørgen Espinoza, 
som har drevet gruppa fremover med en 
god blanding av sportslige ambisjoner og 
omsorg for alle gjennom hele sesongen.

Brett viderekommende 
Antall deltakere: 12

Brett viderekommende-gruppen (VK) 
har hatt en lærerik sesong. Gruppen har 
bestått av fl ere fra fj orårets nybegynner-
gruppe. I tillegg har det kommet fl ere 
til i løpet av sesongen. Treningen startet 

tidlig i mai, og det har vært fast trening to 
ganger i uken, samt noen helgesamlinger 
helt frem til høstferien. Seilerne har hatt 
god progresjon gjennom sesongen og 
kyndig veiledning fra fl inke trenere. 

I begynnelsen av september deltok 
mange av seilerne på klubbmesterskapet. 

Flere var også med på foreningsavslut-
tende brettregatta i midten av oktober. 

Trenere har vært Nancy Tornello og 
Tom Gysler

Brett 
nybegynnere
Antall deltakere: 22

Brett, nybegynner-gruppen 
(NB) har hatt en spennende 
sesong. Gruppen møttes for 
første gang helgen 15.-16. mai 
og har hatt jevnlige treninger 
hver mandag og onsdag 
gjennom sesongen. Vi hadde 
kun én NB-gruppe, med et 
stort aldersspenn (9-16 år), 
men dette ble løst gjennom 
å operere med to grupper i 
gruppen ; én for de yngste og 
én for de eldste. Vi hadde også 
fl ere juniortrenere i tillegg 
til hovedtrenere. De fl este 
seilerne på NB leier brett av 
foreningen ved oppstart, men 
noen hadde egne brett, og 
fl ere skaff et seg brett gjennom 
sesongen. Antall seilere på 
trening har variert en del, 
men det var en stor gruppe 

gjennom hele sesongen. Noen 
nye seilere kom også til i løpet 
av sesongen, bl.a. fra gruppene 
som seiler på dagtid (AKS).

I begynnelsen av 
september deltok mange av 
seilerne på klubbmesterskapet. 
Dette er et annerledes konsept, 
med start rett utenfor bryg-
gekanten, og trenerassistert 
regattagjennomføring med 
mye sosialt både før og etter.

Trenere har vært Tobias 
Nilsen, August Landmark, 
Iben Linhave, Jesper Schultz 
og Oline Lønnum

OPPSTARTSHELG for brettseilerne.
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Brett viderekommende 
Antall deltakere: 12

Brett viderekommende-gruppen (VK) 
har hatt en lærerik sesong. Gruppen har 
bestått av fl ere fra fj orårets nybegynner-
gruppe. I tillegg har det kommet fl ere 
til i løpet av sesongen. Treningen startet 

tidlig i mai, og det har vært fast trening to 
ganger i uken, samt noen helgesamlinger 
helt frem til høstferien. Seilerne har hatt 
god progresjon gjennom sesongen og 
kyndig veiledning fra fl inke trenere. 

I begynnelsen av september deltok 
mange av seilerne på klubbmesterskapet. 

Flere var også med på foreningsavslut-
tende brettregatta i midten av oktober. 

Trenere har vært Nancy Tornello og 
Tom Gysler

Brett 
nybegynnere
Antall deltakere: 22

Brett, nybegynner-gruppen 
(NB) har hatt en spennende 
sesong. Gruppen møttes for 
første gang helgen 15.-16. mai 
og har hatt jevnlige treninger 
hver mandag og onsdag 
gjennom sesongen. Vi hadde 
kun én NB-gruppe, med et 
stort aldersspenn (9-16 år), 
men dette ble løst gjennom 
å operere med to grupper i 
gruppen ; én for de yngste og 
én for de eldste. Vi hadde også 
fl ere juniortrenere i tillegg 
til hovedtrenere. De fl este 
seilerne på NB leier brett av 
foreningen ved oppstart, men 
noen hadde egne brett, og 
fl ere skaff et seg brett gjennom 
sesongen. Antall seilere på 
trening har variert en del, 
men det var en stor gruppe 

gjennom hele sesongen. Noen 
nye seilere kom også til i løpet 
av sesongen, bl.a. fra gruppene 
som seiler på dagtid (AKS).

I begynnelsen av 
september deltok mange av 
seilerne på klubbmesterskapet. 
Dette er et annerledes konsept, 
med start rett utenfor bryg-
gekanten, og trenerassistert 
regattagjennomføring med 
mye sosialt både før og etter.

Trenere har vært Tobias 
Nilsen, August Landmark, 
Iben Linhave, Jesper Schultz 
og Oline Lønnum

OPPSTARTSHELG for brettseilerne.
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IQFoil senior
Antall deltakere: 5

Gruppen bestod av Endre Funnemark, 
Christian Linnerud, August Landmark, 
Mina Mobekk og Oda Sverre. Det har 
vært en spesiell, men også fi n sesong for 
gruppen, med deltakelse i mange interna-
sjonale regattaer. Året startet med IQFoil 
International Games på Gardasjøen 17.-22. 
mai. Fra KNS deltok Oda Sverre, som 
endte på 27. plass av 38. deltakere totalt 
(11. plass i U21). Oda hadde et uhell nest 
siste dag av konkurransen, og fi kk derfor 
DNC i de fi re siste tellende racene. Senior 
VM ble avholdt på Silvaplanasjøen i Sveits 
16.-22. august. Fra KNS deltok August 
Landmark, Mina Mobekk og Oda Sverre. 
For August var det første deltakelse i seni-
orklassen, og han endte på 133 plass av 
totalt 154 deltakere. Mina og Oda fulgte 

hverandre tett hele uken og endte på hhv. 
36. og 38. plass av totalt 72 deltakere (hhv. 
14 og 16 i U21). Åpent nordisk mesterskap 
ble gjennomført i Aarhus 3.-5. september. 
August endte på 8. plass i herreklassen av 
totalt 21 deltakere. I kvinneklassen vant 
Mina gull, mens Oda tok bronse (totalt 8 
deltakere i klassen). Oda dro deretter til 
Kielerwoche 6.-12. september hvor hun 
endte som nr. 4 av 12 deltakere i klassen. 
Samme helg var det NM i Asker. Endre 
vant herreklassen. August fi kk bronse og 
Christian ble nr. 4. Mina ble nr. 5 totalt og 
beste kvinne. Siste internasjonale regatta 
var senior EM i Marseilles 22.-28. oktober. 
Christian Linnerud deltok i sitt første 
senior mesterskap og endte som nr. 83 av 
141 deltakere. August ble nr. 128. I kvin-
neklassen fulgte Oda og Mina hverandre 
igjen tett hele uken. Til slutt endte Oda på 

31. og Mina på 33. plass av totalt 68 delta-
kere (hhv. 11 og 13 i U21). 

Christian deltok også i VM jr. og 
youth på Gardasjøen og Multivan-cup 
på Sylt i slalom og slalomfoil, med sterke 
resultater.

Endre Funnemark fokuserte store 
deler av sesongen deltakelse i OL i RS-X 
i Tokyo, men er tatt ut på landslaget for 
neste sesong og satser fullt på IQFoil mot 
OL i Paris. 

De øvrige seilerne i gruppen er alle 
tatt ut på NSFs utfordrerlandslag, og skal 
ha sin første samling med landslagene i 
Palma 28. mars til 10. april.

Det ble dessverre begrenset med 
Norgescuper i år grunnet koronasitua-
sjonen, men fi re deltakere var med i NC.

Trenere var Lukasz Grodzicki og 
Marie Rønningen (deler av sesongen).

AUGUST LANDMARK.
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IQFoil senior
Antall deltakere: 5

Gruppen bestod av Endre Funnemark, 
Christian Linnerud, August Landmark, 
Mina Mobekk og Oda Sverre. Det har 
vært en spesiell, men også fi n sesong for 
gruppen, med deltakelse i mange interna-
sjonale regattaer. Året startet med IQFoil 
International Games på Gardasjøen 17.-22. 
mai. Fra KNS deltok Oda Sverre, som 
endte på 27. plass av 38. deltakere totalt 
(11. plass i U21). Oda hadde et uhell nest 
siste dag av konkurransen, og fi kk derfor 
DNC i de fi re siste tellende racene. Senior 
VM ble avholdt på Silvaplanasjøen i Sveits 
16.-22. august. Fra KNS deltok August 
Landmark, Mina Mobekk og Oda Sverre. 
For August var det første deltakelse i seni-
orklassen, og han endte på 133 plass av 
totalt 154 deltakere. Mina og Oda fulgte 

hverandre tett hele uken og endte på hhv. 
36. og 38. plass av totalt 72 deltakere (hhv. 
14 og 16 i U21). Åpent nordisk mesterskap 
ble gjennomført i Aarhus 3.-5. september. 
August endte på 8. plass i herreklassen av 
totalt 21 deltakere. I kvinneklassen vant 
Mina gull, mens Oda tok bronse (totalt 8 
deltakere i klassen). Oda dro deretter til 
Kielerwoche 6.-12. september hvor hun 
endte som nr. 4 av 12 deltakere i klassen. 
Samme helg var det NM i Asker. Endre 
vant herreklassen. August fi kk bronse og 
Christian ble nr. 4. Mina ble nr. 5 totalt og 
beste kvinne. Siste internasjonale regatta 
var senior EM i Marseilles 22.-28. oktober. 
Christian Linnerud deltok i sitt første 
senior mesterskap og endte som nr. 83 av 
141 deltakere. August ble nr. 128. I kvin-
neklassen fulgte Oda og Mina hverandre 
igjen tett hele uken. Til slutt endte Oda på 

31. og Mina på 33. plass av totalt 68 delta-
kere (hhv. 11 og 13 i U21). 

Christian deltok også i VM jr. og 
youth på Gardasjøen og Multivan-cup 
på Sylt i slalom og slalomfoil, med sterke 
resultater.

Endre Funnemark fokuserte store 
deler av sesongen deltakelse i OL i RS-X 
i Tokyo, men er tatt ut på landslaget for 
neste sesong og satser fullt på IQFoil mot 
OL i Paris. 

De øvrige seilerne i gruppen er alle 
tatt ut på NSFs utfordrerlandslag, og skal 
ha sin første samling med landslagene i 
Palma 28. mars til 10. april.

Det ble dessverre begrenset med 
Norgescuper i år grunnet koronasitua-
sjonen, men fi re deltakere var med i NC.

Trenere var Lukasz Grodzicki og 
Marie Rønningen (deler av sesongen).

AUGUST LANDMARK.

IQFoil junior/BIC

Antall deltakere: 23

I høstferien 2020 fi kk gruppen vår de nye IQFoil junior brettene 
sine, og sesongen 2021 var den første fulle sesongen på foilende 
brett. Gruppen har i 2021 bestått av 23 lovende brettseilere i 
alderen 11-16 år. Hovedtrener har vært Lukasz Grodzicki og etter 
sommeren Arthur Ulrichsen. Vi startet sesongen med samling på 
KNS i påsken, og det var god deltakelse på treninger. Dessverre 
ble vårens regattaer avlyst, men det har vært stor treningsiver, og 
fokus har i år vært mye på teknikk. I juli deltok noen av seilerne 
på VM i IQFoil junior på Gardasjøen. I august deltok vi på regatta 
på Lysakerfj orden brettseilerklubb. Deretter var det Norgescup 
i Arendal, Nordisk mesterskap i Århus, NM i Asker, regatta i 
Stavanger, treningssamling på Hvasser og sesongavslutning med 
høstregatta for alle brettklasser på Ulabrand. Treningsgruppen 
som helhet har hatt stor progresjon i løpet av året, og målet 
for neste år er å delta på fl ere regattaer i utlandet. Alle deltok i 
Norgescuper i løpet av året, mens tre deltok i VM i IQFoil junior 
på Garda og Nordisk mesterskap i Århus. Én deltaker var med i 
BIC EM i Tallinn.

PIFFEN FOSS.

JOHAN FISKVIK MJØEN, FELIX DYBDAHL OG MAYA GYSLER.
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Optimist Regatta Rekrutt
Antall deltakere: 9

Første halvdel av sesongen var covid-
preget, noe som førte til at det ble mye 
lokal seiling. Dette gjorde at seilerne og 
trenerne ble ekstra godt kjent med hver-
andre. Seilerne fi kk mange fi ne dager på 
vannet, og godt treningsutbytte. NM i 

Bergen ble den første regattaen etter at 
det kom lettelser i koronarestriksjonene. 
Her hadde KNS to seilere med, som fi kk 
en fl ott opplevelse, med mye lærdom og 
gode minner.  Christian og Gustav var 
med på sitt første NM i Coming Stars. 
De fi kk fi ne opplevelser på vann og på 
land. De fl este i gruppen var med på NC 

i Tønsberg, KNS, Bærum Høst cup og 
AskerOptimisten. De aller fl este hadde 
deltatt på regattaer tidligere, men for noen 
var dette første møte. Det var veldig bra at 
begge trenerne, Jenny Andersen og Erik 
Collett, var med.

Optimist VK
Antall deltakere: 15

Det har vært godt deltakelse, med med ca. 
10 seilere som var med hele sesongen, der 
de gjorde store fremskritt. Det er kjøpt 

egne båter, og har vært deltagelse på fl ere 
regattaer i tillegg til treningssamling. Her 
er det mange med godt fundament for 
videre seiling på Opti RR.

Trenere har vært Marthine Thuen og 
John Christian Fischer Glent.

VK GRUPPEN på tur til Vassholmen.
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KNS NC
Antall deltakere: 14

Vi har en meget velfungerende gruppe, 
som grunnet korona ikke hadde regattaer 
før NM i august. Likevel hadde deltakerne 
gjennom hele sesongen stor treningsvilje, 
og alltid glede av å komme på trening for å 
utvikle seg og møte sine seilvenner.

Sesongen ble toppet med seier i U12 
NM (Sigurd), deltagelse i EM (Vilde) samt 
seier i Lag-NM (Vilde, Olaf, Henrik og 
Mads). 

Alle har deltatt på én eller fl ere 
Norgescuper. Vilde Bjørland deltok i EM, 
Sigurd Melleby i Åpent polsk mesterskap, 
og i Optmist Team Cup i Berlin var Vilde 

Bjørland, Henrik Westby, Mads Østvold og 
Olaf Heibo-Tobiasson med.

Mihalis Floros og Tiril Bue var trenere.
Vi har mange unge seilere i vår gruppe 

med mange år igjen i optimisten, så vi 
gleder oss stort til neste sesong.

Antall deltagere: 8 (Regattagruppen), 12 
(nybegynnergruppen), 12 (viderekom-
mende gruppen)

Våren var begrenset pga. korona, men på 
høsten var det mer aktivitet, og vi hadde 
båter med i Asker, Bærum, Holmestrand 
og Horten.

Flere båter har deltatt på de 
Norgescupene som kunne arrangeres i 
2021. På tirsdagsregatta var det bra delta-
gelse, med mellom fi re til seks båter fra 
KNS som stilte til start. På høsten seilte 
vi også sammen med noen båter fra Oslo 
Seilforening, som stilte med to til tre båter 
på tirsdagsregattaen.

RS FEVA

TEAM KNS I BERLIN for å seile Optimist Team Cup. KNS SEILERNE på NM i Bergen.
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09: ØKONOMI OG FINANSØkonomi og finansØkonomi og finansØkonomi og finansØkonomi og finans    

    

TotalvurderingTotalvurderingTotalvurderingTotalvurdering    

Regnskapet gjøres opp med et netto overskudd på kr.1.084.407 mot budsjettert underskudd kr. – 858.000.    

 

Kontantstrøm fra drift har gjennom hele regnskapsåret vært tilfredsstillende . Foreningen har fått god 

avsetning på ledige faste båtplasser, dette har medvirket til en vesentlig bedre likviditet enn forventet, spesielt 

gjelder dette for 1. halvår av 2021.  

 

Regnskapet er naturlig nok påvirket av koronasituasjonen. Foreningen har hatt lavere aktivitet særlig 

regattaaktiviteten har vært rammet, men alternative tilbud har gitt en god tilstrømming av nye medlemmer.  

Det har vært spesielt bra tilstrømming til kurs og aktiviteter KNS til tross for usikkerhet har klart å 

gjennomføre.  

 

DriftsiDriftsiDriftsiDriftsinntekternntekternntekternntekter    

Til tross for redusert regattaaktivitet øker driftsinntektene med nesten 4 millioner fra 2020, godt hjulpet av 

fortsatt gode økonomiske offentlige støtteordninger og fortsatt tilstrømming av nye medlemmer. 

Sesonginntekter fra havnen øker som følge av full kapasitetsutnyttelse, herunder en stor økning av periodisert 

inntekt fra innbetalte forskuddsleier.  

    

Driftskostnader Driftskostnader Driftskostnader Driftskostnader  

Sum for 2021 var 31.952.694 mot budsjett 31.397.570.  På grunn av sterkt koronapåvirket drift varierer 

avvikene sterkt på enkelte poster. 

    

Lønn og sosiale kostnaderLønn og sosiale kostnaderLønn og sosiale kostnaderLønn og sosiale kostnader    

Dette er KNS’ største enkeltkostnad.  Av totalen på 13.973.669 utgjør lønn til faste ansatte rundt 9,3 millioner.  

Fast ansatte fikk et inflatorisk lønnstillegg på 2,5% i 2021.  På grunn av koronakrav til blant annet 

gruppestørrelser har det blitt brukt mer timelønnede trenere enn budsjettert, hvilket i noen grad er 

kompensert i inntektsført koronastøtte.  

 

Andre driftskostnaderAndre driftskostnaderAndre driftskostnaderAndre driftskostnader    

Generelt er disse relativt uendret og totalt ikke vesentlig avvikende fra budsjett. Det er de siste årene 

gjennomført mange kostnadsbesparende tiltak i klubben, noe vi fortsetter å se effekten av.  Høyere 

enkeltposter er ofte kompensert av offentlig støtte.  

 

RenteinntekterRenteinntekterRenteinntekterRenteinntekter/kostnader/kostnader/kostnader/kostnader    

Et fortsatt lavt rentenivå for pantelån har bidratt til at posten er ca. 90.000 bedre enn budsjettert.  

    

Omløpsmidler og kortsiktig gjeldOmløpsmidler og kortsiktig gjeldOmløpsmidler og kortsiktig gjeldOmløpsmidler og kortsiktig gjeld    

Med nytt medlemssystem valgte KNS å fakturere medlemskontingent 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. 

    

AnleggsmidlerAnleggsmidlerAnleggsmidlerAnleggsmidler    

Investeringer/utskiftingsprogram for båter er fortsatt i 2021. Tilgang av andre anleggsmidler vedrører stort 

sett sluttføring av havneanlegget på Dronningen.     

 

BalansesumBalansesumBalansesumBalansesum    

Balansesummen øker netto med ca. 7,3 millioner, fra 96.360.182 til 103.642.921. 

    

Langsiktig gLangsiktig gLangsiktig gLangsiktig gjeldjeldjeldjeld    

Avdrag på langsiktig gjeld er betalt 100 % i henhold til lånekontraktene.  

    

EEEEgenkapitalgenkapitalgenkapitalgenkapital    

Egenkapitalen endres med regnskapsmessig resultat 1.084.407 til kr. 14.099.777. 

    

KontantstrømKontantstrømKontantstrømKontantstrøm    

Foreningens kontantstrøm og likviditetssituasjon er tilfredsstillende.  Kontantstrøm fra driften er på 

2.982.166.   2 millioner i mottatt støtte vedrører arrangementer i 2022. Dette har bidratt til høyere 

kontantbeholdning ved årsslutt enn forventet. Beløpet er regnskapsmessig avsatt som kortsiktig gjeld i 

balansen.  
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KNS - Resultatregnskap  2021
Regnskap Regnskap Budsjett

Periode 1.januar - 31. desember 2021 2020 2021

DRIFTSINNTEKTER
Kontingentinntekter 6 525 672              6 006 474              6 600 000

Salgsinntekter flagg, vimpler, effekter etc. 1 236 238              481 330                  741 000                   

Startkontingent regatta 857 350                  546 083                  1 996 000

Inntektsført gave- og spillemidler utbygging (note 5) 696 999                  690 900                  650 000                   

Sponsorinntekt, offentlig støtte og mva-komp. 5 937 029              5 672 965              5 040 000

Utleie havn, kran, parkering og lokaler 11 908 027            11 340 904            9 957 600               

Treningskontingent og kursinntekter 3 989 362              3 116 098              4 620 470               

Inntektsført andel forskuddsleie havneplasser 2 223 112              1 608 885              1 740 000

Diverse inntekter 602 822                  457 805                  226 500

SUM DRIFTSINNTEKTER 33 976 611               29 921 444               31 571 570

DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader (note 2,3) -13 973 669          -12 177 784          -13 029 039           

Varekjøp flagg, vimpler og effekter -650 940                -212 676                -196 000                 

Regattaprogrammer og kurshefter -142 226                -53 640                  -43 500                   

Møtekostnader -58 266                  -56 651                  -120 000                 

Seilas og Seilmagasinet -917 132                -915 987                -950 000                 

Bil- og transportkostnader -253 476                -109 524                -202 000                 

Regattakostnader -686 091                -574 504                -1 562 540             

Forbruksmateriell -68 155                  -87 033                  -100 000                 

Drift båter -154 947                -158 615                -201 400                 

Annonser og markedsføring -144 403                -148 281                -274 750                 

Utgifter kurs/instruksjon -192 484                -151 965                -254 500                 

Honorar revisjon og juridisk bistand -405 220                -436 259                -190 000                 

Reparasjoner og vedlikehold -1 930 281            -1 601 697            -1 005 000             

Datakostnader -640 583                -958 906                -772 500                 

Ordinære avskrivninger (note 4) -5 262 900            -5 766 000            -5 290 000             

Leie lokaler, brygger og utstyr -507 117                -382 744                -519 000                 

Vann, strøm og renhold -1 946 216            -1 422 942            -1 700 000             

Inventar og utstyr -941 504                -812 236                -1 275 000             

Kopiering og kontorrekvisita -49 534                  -63 373                  -55 000                   

Annen fremmed tjeneste -62 078                  -172 130                -101 000                 

Konsulenthonorarer -75 505                  -125 079                -215 000                 

Telefon, porto, vakthold -198 983                -207 064                -196 000                 

Reisekostnader -423 553                -195 542                -854 700                 

Støtte til aktive -914 157                -578 260                -1 000 000             

Gaver og representasjon -16 087                  -3 570                    -10 000                   

Lisens NSF og kontingenter -750 678                -607 696                -615 000                 

Forsikringspremier -559 543                -550 301                -585 000                 

Diverse kostnader 5                              7 125                      -                           

Innkommet på tidligere avskrevne fordringer 40 185                    40 441                    -                           

Bank og kortgebyrer -67 155                  -121 842                -80 641                   

SUM DRIFTSKOSTNADER -31 952 694             -28 604 735             -31 397 570              

DRIFTSRESULTAT 2 023 917                   1 316 708                   174 000

Renteinntekter 4 103                      21 680                    

Rentekostnader (note 9) -943 614                -956 588                -1 032 000             

NETTO RENTEKOSTNADER -939 510                    -934 908                    -1 032 000

ÅRSRESULTAT 1 084 407                   381 800                       -858 000

Til egenkapital 1 084 407              381 800                  

Sum disponeringer 1 084 407                   381 800                       
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EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL

2021 2020 2021 2020

Anleggsmidler (note 4) Egenkapital

Huk Aveny 1 4 076 000 4 166 000 Kapital 14 099 777 13 015 372

Parkeringsplass/brygge 1 687 285 1 687 285 Sum egenkapital (note 7) 14 099 777 13 015 372

Havneanlegg 45 785 299 45 965 936

Båter 2 897 891 3 719 207 Avsetninger

Bil / Traktor 164 277 241 703 Avsetn. livsvarige medlemmer 319 502 337 096

Inventar 261 300 Sum avsetninger 319 502 337 096

KNS Seilsportsenter 30 545 176 31 764 973

Sum anleggsmidler (note 4) 85 417 228 87 545 104 Langsiktig gjeld

Pantelån (note 9) 37 337 500 39 150 000

Utsatt inntekt seilsenter (note 5) 19 234 885 18 521 992

Innbetalt forskuddsleie havn 23 661 924 16 203 733

Depositum  - havn 351 130 351 130

Sum langsiktig gjeld 80 585 439 74 226 855

Omløpsmidler Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 139 352 4 187 702

Premie- og varebeh.  KNS 555 721 500 109 Skyldig skattetrekk 371 840 461 481

Kundefordringer 419 177 189 579 Erik Ankers fond 81 119 66 509

Andre kortsiktige fordringer 30 000 12 836 Annen kortsiktig gjeld 5 400 912 2 471 054

Bankinnskudd (note 8) 17 220 796 8 112 554 Lønn, mva og offentlige avgifter 1 644 981 1 594 113

Sum omløpsmidler 18 225 694 8 815 078 Sum kortsiktig gjeld 8 638 203 8 780 859

SUM EIENDELER 103 642 921        96 360 182 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 103 642 921            96 360 182

     Oslo, 9.  februar 2022

                            Styret i Kongelig Norsk Seilforening

Signert digitalt av:

Nils Klippenberg Benedicte Lind Bjørland Kathrine Baardsen Håkon Ingvaldsen

Styreleder 1. Nestleder 2. Nestleder Styremedlem

Niclas Fure Anne Wichstrøm Aleksander Wang-Hansen

Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Jan Alexander Bjurgren Erlend Munkeby Anders Kristensen

Varamedlem Varamedlem Generalsekretær

KNS - Balanse pr. 31. desember 2021 / 2020
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Noter til KNS årsregnskap 2021

Note 1 
Regnskapsprinsipper 

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

Inntekter - generelt

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

Ved tjenestesalg:
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når 

tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget 
på transaksjonstidspunktet.

Inntekter - spesielt

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

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

Startkontingenter, treningskontingent og kursinntekter
Disse inntektsføres når arrangementet avholdes.

Sponsorinntekter
Inntekten regnskapsføres i henhold til bestemmelse i sponsorkontraktene.  Noen av sponsorkontraktene

inneholder bytteavtaler / barteravtaler. 

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

Kostnader

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

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

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

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

Premie- og varebeholdning

Premie- og varebeholdning er vurdert til laveste av anskaffelseskost eller virkelig verdi etter fradrag for 
antatt ukurans.

Covid19

Foreningens kurs-, trenings- og regattavirksomhet har vært sterkt preget av Koronasituasjonen. 
Med gode smitteverntiltak har det likevel vært mulig å gjennomføre mange aktiviteter.  Regnskapspostene

naturlig nok preget av dette og sammenligninger med fjorår og budsjett-tall vil gi til dels store avvik. 
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Noter til KNS årsregnskap 2021

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

Det er kostnadsført kr. 1.456.130 i lønn, bonus og annen godtgjørelse til generalsekretær Anders Kristensen.

Generalsekretæren inngår i foreningens innskuddsbaserte pensjonsordning. 

Det er i regnskapsåret kostnadsført kr. 136.250 i honorar til foreningens revisor.  Av dette beløpet henføres ca.

kr. 95.000 til ordinær revisjon og resten til annen bistand. 

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

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

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

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

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

Det er i regnskapsåret kostnadsført totalt kr. 614.675 vedrørende foreningens ytelses- og innskuddsbaserte   

pensjonsordninger.

Spesifikasjon av lønnskostnader 2 021                 2 020                 
Lønn og feriepenger 11 350 816      9 815 641        

Arbeidsgiveravgift 1 648 409        1 439 239        

Pensjonsforsikring 614 675            608 494            

Andre lønns- og personalkostnader 359 769            314 410            

Totalt 13 973 669       12 177 784       

Note 4
Spesifikasjon av anleggsmidler

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

Båter utstyr hengere maskiner Klubben anlegg sportsenter HA 1 Aveny 1

  Anskaffelseskost pr 1.1.2021 7 864 251 71 594 1 046 088 1 041 149 432 443 63 522 360 38 644 021 1 687 285 4 166 000 118 475 191

  Tilgang 901 824 326 625 1 762 259 144 317 3 135 025

  Avgang (kostpris) -                         

  Akk avskrevet pr 31.12.21 (5 868 183)       (71 594)            (881 811)             (1 106 474)            (432 443)               (19 499 321)        (8 243 162)       (90 000)           (36 192 988)         

  Bokført verdi pr 31.12.21 2 897 892 0 164 277 261 300 0 45 785 298 30 545 176 1 687 285 4 076 000 85 417 228

  Årets ordinære avskrivn. 1 723 139 77 426 65 325 1 942 897 1 364 114 90 000 5 262 900

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

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

utstyr hengere maskiner Klubben sportsenter HA 1 Aveny 1

  Anskaffet før 01.10.2013 3 373 534 71 599 440 926 985 063 525 409 16 635 754 16 375 160 1 687 285 5 852 527 45 947 257

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

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

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

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

  Anskaffet 2018 2 503 705 596 750 3 100 455

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

  Anskaffet 2020 1 684 247 30 740 934 5 136 909 37 562 090

  Anskaffet 2021 901 824 326 625 1 762 259 144 317 3 135 025

  Sum 16 374 906      71 599               1 562 333            1 561 848               525 409                   67 327 770          39 649 243      1 687 285            5 852 527       134 612 920         
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Noter til KNS årsregnskap 2021

Note 5
KNS Seilsportsenter Ulabrand

Innsamlede gavemidler, ekstrakontingent, tippemidler, momsrefusjon og annen offentlig støtte i forbindelse 
med oppføringen av det nye seilsportsenteret er oppført som utsatt inntekt under langsiktig gjeld.  Totalt 
innkommet beløp hittil er kr. 23.952.038, herav kr. 1.409.892 i 2021.   Midlene inntektsføres i takt med nedskrivningen av anlegget, 
i dette regnskapsåret er det inntektsført kr. 696.999.   Restsaldo er kr. 19.234.885 pr 31/12-2021. 

Note 6
Skatt

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

Note 7
Egenkapital 

Totalt Soliditetsgrad

Egenkapital 31.12.2020 13 015 370 21 %
Årets resultat 1 084 407
Egenkapital 31.12.2021 14 099 777 23 %

Note 8
Bankinnskudd og kontanter

Posten inneholder bundne midler tilknyttet skyldig skatte- og påleggstrekk kr. 376.080.

Note 9
Pantelån og sikkerhetsstillelser

Som sikkerhet for to pantelån i Nordea, tilsammen kr. 35.937.500 er stillet 1. prioritets pant i eiendommen i Huk Aveny 1. 
Som sikkerhet for leasingengasjement i Danske Bank kr. 3.000.000 er stillet pant i driftstilbehør og løsøre. 
Pantelånet forrentes med for tiden rundt 3,0 %.  Det betales årlige avdrag på disse lån med kr. 1.812.500.   Ditto er det stillet
sikkerhet i eiendommen for lån fra Erik Ankers Fond på kr. 1.400.000. Dette lånet er avdragsfritt og 
forrentes med 2% rente.   
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                    KNS - Kontantstrømanalyse 

2021 2020

Fra  driften
Resultat 1 084 407 381 800
Ordinære avskrivninger anleggsmidler 5 262 900 5 766 000
Inntekt/avskrivning forskudd havneplasser -2 223 112 -1 608 885
Inntektsført gaver/utsatt inntekt -696 999 -690 900
Økning kundefordringer/kortsiktige fordringer (reduksjon i fjor) -246 762 4 747 205
Reduksjon leverandørgjeld (økning i fjor) -3 048 350 3 077 432
Økning annen kortsiktig gjeld 2 905 694 -5 358 726
Økning i varelager og premier -55 612 -1 966
Netto kontantstrøm fra driften 2 982 166 6 311 960

Investeringer
Investering i båter og seilbrett -901 824 -1 684 247
Investering brygger/bryggeanlegg -1 762 259 -30 740 934
Investering KNS Seilsportsenter -144 317 -5 136 909
Investering inventar -326 625
Netto kontantstrøm fra nyanskaffelser -3 135 025 -37 562 090

Finans
Avdrag pantelån -1 812 500 -500 000
Opptak nytt pantelån 27 000 000
Netto tilførsel fra forskudd og depositum havn 9 681 303 1 819 476
Mottatte gaver og tilskudd utbygging 1 409 892 2 127 000
Reduksjon av avsetninger kontingent livsvarige medlemmer -17 594 -18 189
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 9 261 101 30 428 287

Inngående betalingsmidler 8 112 554 8 934 397
Årets netto endring i betalingsmidler 9 108 242 -821 843
Utgående betalingsmidler 17 220 796 8 112 554



 Kongelig Norsk Seilforening 2021  53











 




  























• 
• 

































 

























































54  Kongelig Norsk Seilforening 2021








 



 


 








 




































































 

https://penneo.com/validate




























































 Kongelig Norsk Seilforening 2021  55



56  Kongelig Norsk Seilforening 2021

              KNS - Avdelingsregnskap 2021 - 2020
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1 ALFRED W G LARSENS FOND TIL FREMME AV NORSK SEILSPORT  - pr. 31.12.21

INNTEKTER EIENDELER

Renter bankinnskudd Bankinnskudd 37 519
Kursgevinst aksjefond 62 535 Aksjefond 312 134
Sum inntekter 62 53562 53562 53562 535 Sum eiendeler 349 653349 653349 653349 653

KOSTNADER EGENKAPITAL

Bankomkostninger -3 Kapital 01.01.21 287 120
Årets overskudd 62 533

Overskudd 62 533 Kapital 31.12.21 349 653

2 ERIK ANKERS FOND - pr. 31.12.21

INNTEKTER EIENDELER

Renter bank og lån KNS 28 000 Mellomregning KNS 81 119
Langsiktig fordring på KNS 1 400 000
Sum eiendeler 1 481 119

KOSTNADER

Revisjonshonorar 8 750
Andre driftskostnader 4 640 EGENKAPITAL

Grunnkapital 500 000
Annen egenkapital 981 119

Sum kostnader 13 390 Kapital 31.12.21 1 481 119

Overskudd 14 610 Sum gjeld og egenkapital 1 481 119

3 HALFDAN HANSENS MINNEFOND - pr. 31.12.21

INNTEKTER EIENDELER

Kursgevinst aksjefond 466 411 Bankinnskudd 334 920
Aksjefond 2 329 168

Sum driftsinntekter 466 411 Sum eiendeler 2 664 088

Avsatt støtte seilere 50 000

KOSTNADER EGENKAPITAL

Kapital 01.01.21 2 197 687
Bankomkostninger mv. 10 Årets overskudd 416 401
Sum kostnader 10 Kapital 31.12.21 2 614 088

Overskudd 466 401 Sum gjeld og egenkapital 2 664 088

4 MORITS SKAUGENS FOND - pr. 31.12.21

INNTEKTER EIENDELER

Kursgevinst aksjefond 490 886 Bankinnskudd 536 835
Verdipapirer 2 446 655

Sum driftsinntekter 490 886 Sum eiendeler 2 983 490

Avsatt støtte seilere 300 000

KOSTNADER EGENKAPITAL

Bankomkostninger mv. 1 185 Kapital 01.01.21 2 293 789
Sum kostnader 1 185 Årets overskudd 389 701

Kapital 31.12.21 2 683 490

Overskudd 489 701 Sum gjeld og egenkapital 2 983 490

Styreleder i alle fond: Tor Møinicen
Styremedlem i alle fond: Jørgen Stang Heffermehl
Styremedlem i alle fond: Ragnar Klevaas

KNS - Fondsregnskap 2021
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Medlemmer over 29 år 1670 1750 1800 1860 1915 2010

Ektefelle/samboer medlemskap 600 630 650 670 690 725

Medlemmer mellom 19 og 29 år 500 550 570 590 610 640

Medlemmer under 19 år 300 325 340 360 400 420

Livsvarig medlemskap (25 x medlemskap) 41750 43750 45000 46000 47900 50250

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 2870 2500 2575 2650 2730 2860

Båtavgift for medlemmer inntil 29 år 375 375 390 400 410 430

Båtavgift for medlemmer over 29 år 660 690 710 730 750 790

SAK 12: KONTIGENTER

Ingen forslag fremsatt av styret eller medlemmer 

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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SAK 13: VEDTA FORENINGENS BUDSJETT

KNS - Budsjett 2022
Regnskap Regnskap Budsjett

Periode 1.januar - 31. desember 2021 2020 2022

DRIFTSINNTEKTER
Kontingentinntekter 6 525 672               6 006 474               6 983 000

Salgsinntekter flagg, vimpler, effekter etc. 1 236 238               481 330                   980 500                    

Startkontingent regatta 857 350                   546 083                   3 148 100

Inntektsført gave- og spillemidler utbygging (note 5) 696 999                   690 900                   697 008                    

Sponsorinntekt, offentlig støtte og mva-komp. 5 937 029               5 672 965               7 190 000

Utleie havn, kran, parkering og lokaler 11 908 027             11 340 904             12 017 600              

Treningskontingent og kursinntekter 3 989 362               3 116 098               5 101 900                

Inntektsført andel forskuddsleie havneplasser 2 223 112               1 608 885               2 250 000

Diverse inntekter 602 822                   457 805                   654 750

SUM DRIFTSINNTEKTER 33 976 611               29 921 444               39 022 858

DRIFTSKOSTNADER
Lønn og sosiale kostnader (note 2,3) -13 973 669           -12 177 784           -15 113 703            

Varekjøp flagg, vimpler og effekter -650 940                 -212 676                 -432 500                  

Regattaprogrammer og kurshefter -142 226                 -53 640                   -165 500                  

Møtekostnader -58 266                   -56 651                   -132 000                  

Seilas og Seilmagasinet -917 132                 -915 987                 -1 110 000              

Bil- og transportkostnader -253 476                 -109 524                 -278 000                  

Regattakostnader -686 091                 -574 504                 -2 520 605              

Forbruksmateriell -68 155                   -87 033                   -54 000                    

Drift båter -154 947                 -158 615                 -247 000                  

Annonser og markedsføring -144 403                 -148 281                 -825 250                  

Utgifter kurs/instruksjon -192 484                 -151 965                 -257 000                  

Honorar revisjon og juridisk bistand -405 220                 -436 259                 -300 000                  

Reparasjoner og vedlikehold -1 930 281             -1 601 697             -1 541 000              

Datakostnader -640 583                 -958 906                 -727 350                  

Ordinære avskrivninger (note 4) -5 262 900             -5 766 000             -6 675 400              

Leie lokaler, brygger og utstyr -507 117                 -382 744                 -1 104 300              

Vann, strøm og renhold -1 946 216             -1 422 942             -2 075 000              

Inventar og utstyr -941 504                 -812 236                 -1 062 005              

Kopiering og kontorrekvisita -49 534                   -63 373                   -52 000                    

Annen fremmed tjeneste -62 078                   -172 130                 -276 000                  

Konsulenthonorarer -75 505                   -125 079                 -258 000                  

Telefon, porto, vakthold -198 983                 -207 064                 -206 000                  

Reisekostnader -423 553                 -195 542                 -1 472 300              

Støtte til aktive -914 157                 -578 260                 -1 000 000              

Gaver og representasjon -16 087                   -3 570                     -10 000                    

Lisens NSF og kontingenter -750 678                 -607 696                 -765 000                  

Forsikringspremier -559 543                 -550 301                 -615 000                  

Diverse kostnader 5                               7 125                       -                            

Innkommet på tidligere avskrevne fordringer 40 185                     40 441                     -                            

Bank og kortgebyrer -67 155                   -121 842                 -46 620                    

SUM DRIFTSKOSTNADER -31 952 694            -28 604 735            -39 321 533             

DRIFTSRESULTAT 2 023 917                  1 316 708                  -298 675

Renteinntekter 4 103                       21 680                     

Rentekostnader (note 9) -943 614                 -956 588                 -1 080 000              

NETTO RENTEKOSTNADER -939 510                   -934 908                   -1 080 000

ÅRSRESULTAT 1 084 407                  381 800                      -1 378 675

Til egenkapital 1 084 407               381 800                   

Sum disponeringer 1 084 407                  381 800                      
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SAK 14: BEHANDLE FORENINGENS ORGANISASJONSPLAN
KNS organisasjonsplan gjennomgås på skjerm

KNS - Investeringsbudsjett  2022

Seilsportsenteret

Takkonstruksjon/pergola ved sekretariat/kiosk på brygga 300 000                 

Ombygg av slipp/inngangsparti 900 000                 

Varebil 450 000                 

Diverse forbedringer av uteområdet 150 000                 

Sum 1 800 000                  

Båter og tilhengere

Utskifting 3 stk RIB m/motorer 1 000 000              

8 stk RS Zest 400 000                 

Utskiftsprogram RS Feva og seilbrett 300 000                 

1 stk J/80 550 000                 

Sum 2 250 000                  

Huk Aveny 1 

Forlengelse av D-bryggen 550 000                 

Grunnarbeider septikkmottak fra båter 500 000                 

Diverse havneanlegget 100 000                 

Tak og fasaderenovering 1 200 000              

Sum 2 350 000                  
Annet

KNS' andel av regattabrygge Hankø Yacht Club 2 000 000                  

Brutto investeringer totalt 8 400 000                  
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VERV NAVN VALGBARHET NÅVÆRENDE VERV VALGT

Leder Nils Klippenberg Ikke på valg Leder 2021

1.nestleder Benedicte Lind Bjørland Ikke på valg 1. nestleder 2021

2. nestleder Kathrine Baardsen Foreslås valgt 2. nestleder 2021

Styremedlem Niclas Fure Ikke på valg Styremedlem 2021

Styremedlem Håkon Ingvaldsen Ikke på valg Styremedlem 2016

Styremedlem Anne Wichstrøm Ikke på valg Styremedlem 2021

Styremedlem Aleksander Wang-Hansen Foreslås valgt Styremedlem 2018

Varamedlem Anne Grete Sagen Foreslås valgt (ny) Varamedlem 2022

Varamedlem Erlend Munkeby                               Foreslås valgt Varamedlem 2021

SAK 15: VALG. INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN TIL ÅRSMØTE 2022.

NAVN VALGBARHET VALGT

Trine Tjøm Ikke på valg 2016

Jorunn Doornbos Ikke på valg 2016

Christian Begby Ikke på valg 2016

Jørgen Stang Heffermehl Foreslås valgt 2019

Carolle Reitzer Ikke på valg 2020

Ole Johan Gjerpen Ikke på valg 2020

Kristian Fodstad Ikke på valg 2021

Nine Paulsen Ikke på valg 2021

Karl-Christian Agerup         Foreslås valgt (ny) 2022

RÅDET

*Rådet velger selv ordfører, viseordfører og sekretær

KONTROLLKOMITEEN

VERV NAVN VALGBARHET VALGT

Medlem Anders Myhre Foreslås valgt 2013

Medlem Jan Borø Foreslås valgt 2020

Medlem Hebe-Cecilie Nyquist Næss Foreslås valgt 2020

Varamedlem Tom B.K. Knutsen Foreslås valgt 2020

Varamedlem Karianne U. Melleby (ny) Foreslås valgt 2022

VERV NAVN VALGBARHET VALGT

Medlem Pål A Næss Foreslås valgt 2013

Medlem Anne Moe Nikolaysen Foreslås valgt 2020

Medlem Christian Langlo Foreslås valgt (ny) 2022

Varamedlem Steff Herbern Foreslås valgt 2020

Varamedlem Ida Berthet Foreslås valgt (ny) 2022

INNSTILLING FRA RÅDET TIL ÅRSMØTE 2022

STYRET

*Kontrollkomiteen velger selv leder



PER BØRSTEIN
Økonomiansvarlig

GEIR DAHL ANDERSEN
Leder av KNS Seilsportsenteret

ANDERS KRISTENSEN 
Generalsekretær

EINAR GALTUNG DØSVIG JR
Havnesjef

KARL KJØRSTAD
Regattaansvarlig

VIBEKE LINDEROTH GRENNESS
Medlems-, sponsor- og 
bærekraftansvarlig

CHRISTIAN RUSCETTA
Redaktør Seilas/
Content Manager

CATHRINE GJERPEN STØRMER
Branding- og kommunikasjons-
ansvarlig

LENE JOHANSEN
Kursansvarlig
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SEKRETARIATET KNS 2021
SEKRETARIATET I 2021 HAR BESTÅTT AV FØLGENDE:
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Leder Nils Klippenberg

1. nestleder Bendicte Bjørland

2. nestleder Kathrine Baardsen

  Alexander Wang-Hansen 

Håkon Ingvaldsen

Niclas Fure

Anne Wichstrøm

Vara Erlend Munkeby

Vara Jan Alex Bjurgren 

Ansatt Per Børstein

Ansatt Anders Kristensen

STYRET

    

Ordfører Stig Herbern 

Viseordfører Jørgen Stang Heffermehl

Sekretær Jorunn Doornbos

Trine Tjøm

Ole Johan Gjerpen 

Christian Begby

Carolle Reitzer

Kristian Fodstad

Nine Paulsen 

RÅDET

    

Leder Jørgen Stang Heffermehl

Kathrine Baardsen

Stig Herbern

Ansatt Per Børstein

Ansatt Anders Kristensen

FINANSKOMITEEN 

    

Leder Benedicte Bjørland

Ragnar Jan Klevaas

Tor Møinichen

Marit Grundseth 

Johan Schreiner

Iver S. Waalen 

Henning Astrup

Ansatt Karl Kjørstad

ARRANGEMENTSFORUM

    

Leder Aleksander Wang Hansen

Kristian Fæste

Eivind Melleby

Ansatt Geir Dahl Andersen 

KNS SPORT 

    

Leder Morten Johnsen

Egil Wold

Nini Høegh Nergaard

Ansatt Anders Kristensen 

LOVKOMITEEN

    

Leder Bjørn Sissner 

Tor Mønichen

Henrik Møinichen

Niclas Fure 

Karl Kjørtsad

DOMMERFORUM

KOMITEER

    

Kristin Nyland

Marie Lohte

Alexander Hvam 

Eline Snerlebakken 

Ansatt Karl Kjørstad

REGATTAGRUPPEN J/70 OG J/80 

    

Leder Anne Wichstrøm

Nine Paulsen

Kristian Fodstad

Henrik Møinichen

Kristian Fæste

Danckert Melbye

Erlend Munkeby

Ansatt Karl Kjørstad

ORCI EM 2022

    

Øystein Jahr

Kathrine Baardsen

Håkon Ingvaldsen

Ansatt Anders Kristensen

Ansatt Vibeke Grenness

BÆREKRAFT
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Leder Kristian Fodstad

Kathrine Baardsen 

Nils Klippenberg 

Håkon Ingvaldsen

Eric Svenkerud

Ansatt Anders Kristensen 

KONSEPT HUK AVENY OG DET SOSIALE LIV

    

Leder Anne Wichstrøm

Anne Moe Nikolaysen

Lloyd Tunbridge

Pål Næss

Peter Hauff

Sivert Kalvik

Kristian Fæste

Karl-Christian Agerup

Nils Klippenberg

Marit Grundseth

Danckert Mellbye

Peter Brandt

Nils Hauff

Trine Tjøm

Kristian Fodstad

Ole Aabye

Niclas Fure

Karl Kjørstad

Nina Myhre 

Johan Schreiner 

Nini Nergaard

Kina Christiansen

Christian Cook

Sven Ellefsen

Ansatt Karl Kjørstad

REGATTA 

    

Leder Peter Hauff

Sven Ellefsen

Ansatt Karl Kjørstad

UTSTYR OG MATERIELL 

    

Leder Anne Moe Nikolaysen 

Morten Nissen Lie

Per Aaserud

Marit Grundseth

Ansatt Anders Kristensen

Ansatt Karl Kjørstad

FÆRDER STYRINGSGRUPPEN

    

Frivillig /RO Anne Moe Nikolaysen 

Marit Grundseth

Anders Kristensen

Ansatt Einar Galtung Døsvig

Ansatt Vibeke Grennes

Ansatt Cathringe Gjerpen Størmer

Ansatt        Karl Kjørstad

FÆRDER ARBEIDSGRUPPEN

    

Leder Kristian Fodstad

Christian Langlo

Christian Cook

Ansatt Karl Kjørstad

Ansatt Christain Ruscetta

E-SEILING

    

 Jan Erik Sverre 

Benedice Heide 

KOMITEEN FOR TRYGG IDRETT 

KOMITEER
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Leder Håkon Ingvaldsen

Ellen Bruusgaard

Niclas Domack

Ansatt Anders Kristensen

Ansatt Christian Ruscetta

Ansatt Cathrine Gjerpen Størmer

KOMMUNIKASJON OG BRANDING 

    

Leder Sven Ellefsen

Kathrine Baardsen 

Håkon Ingvaldsen

Bjørn Ekholt

Henning Gundersen

Trond Inge Carlsen

Ansatt Per Børstein

Ansatt Einar Døsvig

MARINAEN DRONNINGEN

    

Leder Frederic Courivaud

Arne Lanatowitz

Magnus Heiervang

Ansatt Karl Kjørstad

POOLBÅT

    

Leder Vetle Børresen

Kristian Fodstad

Sven Ellefsen

Ansatt Anders Kristensen

Ansatt Christian Ruscetta 

Ansatt Cathrine Gjerpen Størmer

Nils Klippenberg

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

Aleksander Wang Hansen

Ansatt Lene Johansen 

INTEGRERT SEILING 

    

Leder Anders Myhre

Jan Borø

Hebe-Cecilie Nyquist Næss

Vara Iver Waahlen

Vara Tom B. K. Knutsen 

KONTROLLKOMITEEN 

    

Leder Pål A Næss

Anne Moe Nikolaysen

Vara Bente Monica Haaland

Vara Steff Herbern

VALGKOMITEEN

    

Leder             Jan Alexander Bjurgren

Ansvarlig for medlemsmøter og e-Seiling Christian Langlo

Medlemsmøter og e-Seiling Håkon Ingvaldsen

Vikingtreffet Trine Lunde

TS Cup, treff på vannet, Reportasjer Dagfinn Tvedt

Ansatt Christian Ruscetta

Ansatt Vibeke L. Grennes

TUR OG HAVSEILERKOMITEEN

    

Marit Grundseth

Per Undrum

Lise Landmark

Håkon Horn

Ansatt Anders Kristensen

DRONNINGEN 

KOMITEER
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KNS SEILSPORTSENTER ULABRAND 2021

    

Leder Niclas Fure

Ida Kathrine Berthet

Bente Haaland

Elise Sverre

Christian Espeseth

Marius Foss

Eira Ingebjørg Svedal Nilsson

Ansatt Geir Dahl Andersen

STYRET

    

29er Klassekaptein Gwenael Berthet

Iq-Foil sen Jan-Erik Sverre

Iq-foil  og BIC jr Geir Mjøen

Laser klassekaptein Per Kristian Grønlund

Laser Master Klassekaptein Niclas Domack

RS Feva Klassekaptein Annette Monique Bull Gabor

Opti VK Klassekaptein Idar Fæhn Brekke

Opti VK Klassekaptein John Christian Glent

Opti RR klassekaptein Eivind Westby

Opti NC Klassekaptein Martin Tobiasson

Waspz klassekaptein Petter Wærstein

Brett VK klassekaptein 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

Susann Nordhagen

Ansatt Geir Dahl Andersen

REKRUTTERING

    

Leder Cecilia Landmark

Trude Gomnæs Ugelstad

Mette Langås Holt

Kjersti Skrolsvik

Line Wergeland

Aline Østvold

Tilknyttet fra styre: Bente Haaland

Ansatt Geir Dahl Andersen

SOSIALT HUS OG KIOSK

    

Leder Johan Schreiner

Børre Hekk Paulsen

Elisabeth Kaastad Ørjavik

Henning Nilsen

Ole Aabye

Marius Andresen

Dag Dybdahl

Tilknyttet fra styre: Marius Foss

Ansatt Geir Dahl Andersen

REGATTA ARRANGEMENT

    

Leder Hans Wang

Per Christian Thuen

Nils Kuhle

Peter Hauf

Bernt Blankholm

Tilknyttet fra styre: Elise Sverre

Ansatt Geir Dahl Andersen

UTSTYR OG BRYGGE

    

Leder Elise Sverre

Tilknyttet fra styre: Elise Sverre

Ansatt Geir Dahl Andersen

SIKKERHET

    

Leder Eira Svedal Nilsson

Oda Sverre

Markus Berthet

Cornelia Fure

Iben Sofie Linhave

Amaia Nordang Fleischer

Tilknyttet fra styre: Eira Svedal Nilsson

UTØVERNES KOMITE



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 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

Pr. 31.12.2021 4 7 260 361 151 198 41 84 518 2840 4464

Herav Liv 0 2 1 4 0 0 0 2 61 240 310

NORGES SEILFORBUND

Styret
Anne Moe Nikolaysen
Nina Myhre, vara

Kontrollkomite:
Jorunn Doornbos

Valgkomiteen
Jørgen Stang Heffermehl, Leder

Utvalg for båt og samfunn:
Jørgen Stang Heffermehl

Appellkomiteen:
Tor Møinichen
Christen Horn Johannessen

Utvalget for flere jenter i seiling
Cathrine Gjerpen Størmer

Regelutvalget:
Marit Grundseth
Henrik Møinichen
Tor Møinichen

Dommerutvalget:
Bjørn Vadholm
Christian Gude

Internasjonalutvalget:
Jørgen Stang Heffermehl, Leder
Tor Møinichen

INTERNASJONALT

WORLD SAILING

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

Council
Tor Møinichen, 1. Vara representant 
Gruppe G / Nordisk Seilforbund

Q&A PANEL: 

Ethics Commission:
Arve Sundheim

Offshore Special Regulations Sub 

Committee:
Per Bøymo
OCEAN RACING COUNCIL (ORC)

Event and offshore Committee
Thomas Nilsson

Measurement and Rating Officers 
Committee:
Per Bøymo

Management Committee:
Thomas Nilsson

Classes and Events Committee: 
Thomas Nilsson

EUROSAF

Contact & Cooperation Committee
Tor Møinichen

INTERNATIONAL COUNCIL OF 
YACHTS CLUBS

Board of directors 
Nils Klippenberg 

KNS REPRESENTANTER NASJONALT OG INTERNASJONALT
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OL-deltakelse og  topp tre i VM, EM, 
Nordisk & Kretsmesterskap.

2021

 
OLYMPISKE LEKER:

ILCA 7/Laser Standard: 3. plass – Hermann Tomasgaard

RS:X: 14. plass - Endre Funnemark

ILCA 6 / Laser Radial: 8. plass - Line Flem Høst 

Nacra 17: 19. plass - Martine Steller Mortensen og 
Nicholas Fadler Martinsen 

VM:

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

 
NORGESMESTERSKAP:

Waszp: 1. plass - Anders Hylen Klippenberg
2. plass - Jacob Wærsten

Killing: 1. plass - Kristoffer & Fabian Spone
3. plass - Kristian & Kalle Nergaard

Slalom brettseiling: 1. plass - Christian Linnerud
2. plass - August Landmark
2. plass - Oda Sverre

J/70: 2. plass - Kristoffer Spone, Christen Horn 
Johannessen, Børre Hekk Paulsen og 
Sigurd Hekk Paulsen

X35: 1. plass - Bjørn Vadholm og Ivar Arne 
Børset, m.f. 2. plass Hans Ellingsen, 
Harald Gefle, Amund Høsøien, Morten 
Ihlen, Eivind Sørlie og Jeppe Dûring, m.f. 
3. plass -  Martin Moe, Daniel Aase, 
Hans-Petter Eios Haugstad, Kristian 
Skard, Iselin Koksvik Dahl, Ruben 
Armstrong Lee, Karl Niclas Jacobsson

IQfoil: 1. plass -  Endre Funnemark
2. plass -  August Landmark

Windfoil: 1. plass -  Sebastian Wang-Hansen

49er: 1. plass -  Emil Forslund (sammen med 
Tomas Mathisen, Risør SF) 2. plass -  
Mathias Berthet (sammen med Jostein 
Aker, Tønsberg SF) 3. plass -  Anders 
Hylen Klippenberg (sammen med Morten 
Røisland, Risør SF

ORCi: 2. plass -  Margrethe Aukan Velund (Om 
bord på Magic)

Optimist Coming Stars: 1. plass -  Sigurd Melleby

ILCA 6 herrer: 3. plass -  Sverre Langaas-Holt

ILCA 4 Damer: 2. plass -  Una Bryhni Utheim

Albin Express: 1. plass - Kristian Nergaard og Trond 
Solli Sæther, m.f. 2. plass - Fabian & 
Kristoffer Spone og Christen og Pelle 
Horn Johannessen. 

Melges: 1. Kristoffer Spone, Christen Horn 
Johannessen, Børre Hekk Paulsen og 
Sigurd Hekk Paulsen 2. plass -  Sigurd 
Tveit (Om bord på Storm Capital Racing, 
Tønsberg SF) 3. Plass – Hermann Horn-
Johannessen, Jan Borø og Jan Fredrik 
Dyvi m.f. 

11:Metre: 1. plass - Kyrre Tjøm (Om bord på SPIN, 
Tønsberg SF) 2. plass -  Iver Waalen 
(Om bord på Nor 119, Asker SF) 3. 
plass - Terje Wang (Om bord på TACK, 
Drøbaksund SF )

H-båt: 3. plass – Eskild R. Larsen og Martin 
Tobiasson (Om bord på Langbein, Arendal SF)

 
EM:

49erFX U23: 1. plass - Pia Dahl Andersen og Nora Edland
2. plass – Maren Edland  (Sammen med Alice 
Moss, SWE) 

49er U23 1. plass U21 og 2. plass overall -  Mathias 
Berthet (sammen med Jostein Aker, 
Tønsberg SF) 

NORDISK:

IQFOiL Åpent 
nordisk Mesterskap:

1. plass -  Mina Mobekk (senior)
2. plass - Oda Sverre (Senior)
1. plass -  Amaia Fleischer (U19)
1. plass -  Johan Mjøen (U17)

29er: 1. plass youth og 2. plass overall - 
Cornelia Fure (sammen med Diane 
Ninauve-Jutulstad Bundefjorden SF) 

KLASSEMESTERSKAP:

29er: 1. plass - Cornelia Fure (Sammen med 
Diane Ninauve-Jutulstad, Bundefjorden SF)
2. plass - Markus Berthet og Rudolf 
Ugelstad

Optimist: 1. plass NOK Lag Cup - Vilde Bjørland, 
Henrik Westby, Olaf Bror Heibo-
Tobiasson, Mats Silva Østvold 

KRETSMESTERSKAP:

Optimist: 1. plass -  Sigurd Melleby 1. plass -  Vilde Bjørland 

Feva: 1. plass -  Alexander Bull Gabor & Elias Nordklev
2. plass -  Axel Heiberg & Kristoffer Gravda

Waszp: 1. plass -  Jacob Wærsten 
MESTERNES MESTER:

1. Fabian Spone (Sammen med Finnjollelaget)
2. Kristoffer Spone, Christen Horn Johannessen, Børre Hekk Paulsen 
og Sigurd Hekk Paulsen 
3. Kristian Nergaard, Trond Solli Sæther 

NORSK SEILSPORTLIGA
KNS´ ligalag vant 1. divisjon, og kvalifiserte 
seg dermed til Eliteserien for 2022 sesongen. 
Laget har bestått av Halvor Albjerk Hamran, 
Lene Hjellestad, Helene Gjerde, Andreas Hole, 
Thomas Mordt Kolstad, Marie Lothe, Eline 
Snerlebakken og Ingrid Løvendahl Berg

NSF HEDERSPRISER:
Årets seiler: Hermann Tomasgaard
NSF hederstegn: Jørgen Stang Heffermehl

PRISER KNS SEILSPORTSENTER:
Årets Seiler: Hermann Tomasgaard
Årets oppsiktsvekker: Endre Funnemark

Årets Bidragsyter: Sverre Langaas-Holt

KNS hederspriser: Årets Seiler og Årets 
seilprestasjon blir annonsert på Årsmøtet.



HERMANN TOMASGAARD

ENDRE FUNNEMARK

ANDERS KLIPPENBERG

JOSTEIN AKER (TS), MATHIAS BERTHET, NORA EDLAND, 
PIA DAHL ANDERSEN OG MAREN EDLAND (49ER OG 
49ERFX)

UNA BRYHNI UTHEIM: tok NM-
sølv i ILCA 4.

HELLY HANSEN Lagene tok 1. & 2. plass i 
Express NM.

SVERRE LANGAAS-HOLT

NM-SØLV til Christian Linnerud og bronse 
til August Landmark.

LINE FLEM HØST MARTINE STELLER MORTENSEN OG 
NICHOLAS FADLER MARTINSEN
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FORENINGENS ÆRESFORMANN:
H.M. Kong Harald V

FYRSTELIGE ÆRESMEDLEMMER:
H.M. Dronning Sonja 
H.M. Kong Konstantin
H.H. Prinsesse Irene
H.H. Prinsesse Astrid fru Ferner
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

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
2021 Karl-Christian Agerup
 Kristian Fodstad
 Line Flem Høst
 Sverre Ellingsen 

OVERSIKT OVER HEDERSTEGN
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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:


