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Besøk oss på nettet! 

MM for småbåtfolk i over100 år  

Sommeren 2014 er over, og det har vært en fantastisk sommer. Mye sol, lite vind og deilig ba-
devann. Det ma  sies a  ha vært en perfekt sommer for oss ba tfolk. 
 
For MM har 2014 vært et aktivt a r. Det har blitt fylt opp med grov fyllmasse pa  nordopplaget i 
høst, og vi har ogsa  montert opp flere strømbokser og vannposter. Mye gjort pa  dugnad. Na r 
va ren kommer sa  bør behovet for vann og strøm være dekket. 

Vi har na  god plass til vinteropplag av alle ba tene i havna, i tillegg kan vi taimot ba ter fra andre havner. 
Det ble ogsa  i høst arrangert dugnad. Ca 20 medlemmer ble innkalt og de aller fleste møtte opp. Vi ryddet 
a  kappet ned trær, busker og kratt. I tillegg ble det skiftet en del lyspærer pa  omra det. Etter dugnaden 
ble det servert pølser, brus og kaffe av formannen i festkomiteen. Flott innsats av alle fremmøtte. 
 
Et langt kapittel er na  over i foreningens historie. Foreningens damegruppe holdt i sommer sitt siste mø-
te. Jeg vil pa  vegne av foreningen rette en stor takk for den innstasen dere har vist for foreningen gjen-
nom mange a r. Vi kommer  til a  savne deres bidrag. TAKK! 

 
Høstens pubaften ble arrangert i oktober, der fortalte Tone og Svein Thorvald-
sen om sin fantastiske tur til Lofoten og tilbake. De fortalte og viste bilder fra 
hele turen. Over 70 tilhørere var møtt frem og fikk høre om en spennende tur. 
Sa  til dere som ikke var der .....dere kan angre. 
 
Vi har na  montert et videokamera i havna. Utover vinteren og va ren vil vi bygge 
dette ut med flere kameraer, Det vil etter hvert komme en link pa  hjemmesiden 
www.betongen.no sa  de som ønsker det kan ga  inn a  se bilder fra havna.  Vi 
ha per dette ogsa  vil bidra til en tryggere havn, og større interesse for havna. 
Alle ba ter som skal ligge pa  land i vinter er forlengst pa  plass. Det er ikke fullt, 
men vi er fornøyd med belegget. Neste høst skal vi markedsføre bedre at vi har 

ledig kapasitet pa  land. 
De fleste har opplagsutstyr som er solid og tilpasset ba ten, men det er alltid noen som møter opp med for 
da rlig opplagsutstyr. Spør gjerne de som er i krankomiteen om ra d dersom noen er i tvil om hva man 
trenger. Det er ba teier som er ansvarlig for at 
det ba ten skal ligge pa  er solid og riktig tilpas-
set. 
Ta ogsa  en tur ned i havna om vinteren a  se at 
alt er som det skal. Det har allerede vært noen 
presseninger som har bla st av ba tene. 
 
Husk a rsmøte lørdag 7 mars pa  klubbhuset. 
Til slutt vil jeg ønske alle medlemmer en riktig 
god jul og godt nytt a r. 

Geir Foldvik 

Risør sommeren 2014 

Formannen mellom Svein 
og Tone Thorvaldsen 
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Da det viser sag at alt for mange ba tplasser sta r tomme sesongen igjennom, sa  
ønsker vi at plasseier tar kontakt med lederen i ba tplass komiteen for a  fa  
avklart forholdet rundt ba tplassen. 
Vi har fulgt opp disse plassene gjennom de to siste sesongene og vet hvem det 
gjelder, hvis vi ikke hører noe vil vi ta kontakt med plasseier for en avklaring. 
Vi ønsker ikke en "glissen" ba thavn, na r medlemmer sta r i kø for a  ba tplass i 
havnen. 
Praksis er endret na r det gjelder a  søke plass hvert a r, det ga r fortløpende 
hvis ikke annen melding mottas, men det forutsettes at det ligger ba t pa  plas-
sen. 
Mvh Øyvind Bakke 

Sjøredningskorpset her i Moss vil i løpet 
av vinteren bli «oppgradert». Det vil si at 
Redningsskøyta SUNDT; en i ba tsam-
menheng gammel dame, skal byttes ut 
med en ny og mer moderne ba t. Korpset 
har hatt god nytte av SUNDT’n og i perio-
den fra sommeren 2007 og frem til den-
ne høsten er over 2700 personer gitt 
assistanse gjennom nesten 1500 opp-
drag. 

Det vil bli stasjonert en moderne korpsba t i Bergesen-klassen her, planlagt i 
drift fra pa sketider. Hva denne skøyta skal hete vet vi foreløpig ingen ting om. 
Skulle det dukke opp en donator som vil være med pa  finansiering av denne 
ba ten, og dekker 60 % av kostnadene, ja da kan de være med pa  a  gi navn til 
ba ten. Ba ten som kommer, er snaue 14 meter lang og drøyt 4 meter bred, moto-
risert med dobbel installasjon og drift med vannjet. Den er rask, med en maks-
fart pa  37/38 knop. (se bilde) 
I ventetiden frem til «nyba ten» kommer, disponerer korpset en mindre ba t 
«Kystvekteren», en ba t pa  rundt 11 meter og med en hovedmotor. Du ser den i 
Kanalen. (bilde ?) 
Sjøredningskorpset arbeider ogsa  med planer om a  kunne gi litt ekstra bistand 
til den fast bemannede skøyta som ligger pa  Skjærhallen. Skøyta som ligger der, 
er den redningsskøyta i landet som har flest oppdrag i løpet av a ret med en ak-
tivitet-topp i perioden fra St.Hans til skolestart.  Det er i sa  tilfelle mulig at vi 
med va re medlemmer bemanner en Simrad ba t, som kan ta unna en del opp-
drag i Hvalerskjærga rden.  (Bilde av Kapt. Nygaard) Ellers i a ret vil den ogsa  
kunne sees i Kanalen her i Moss.  
Totalt sett vil RS Sjøredningskorpset 
i Østfold/Moss være pa  a  «freshe 
opp» kanalomra det med rednings-
skøyter/andre RS ba ter og aktivitet. 
DU som ba tmann er vel medlem og 

støtter opp under det denne frivillige 

aktiviteten ?? 

Terje Kolsvik 

Birger har laget 
en flott  
DVD om livet i hav-

na under jubi-

leumsa ret 2013 

hvor vi bla. fa r se 

innslag fra jule-

trefest, utskifting av 

brygger og mye fra 

jubileumsfesten pa  

Hankø. 

Kan kjøpes ved å 

henvende seg til Bir-

ger på tlf.  

90 73 05 27. 
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Miljøkomiteen består i dag av 4 representanter fra 

båtforeninger i hhv. Bergen, Tromsø, Oslo og Moss. 

Ass. generalsekretær Endre Solvang er komiteens 

sekretær.                   

Formål, kortversjon. 

Miljøkomiteen (MIL) skal være et rådgivende organ 

for Forbundsstyret i miljøspørsmål. MIL skal også på 

eget initiativ ta opp og fremme saker av betydning 

innen formålet med komiteen. Formålene med MILs 

arbeid er å sikre et mer miljøvennlig båtliv, i båten, 

havna, strandsonen og på sjøen og miljørelatert kom-

petanseheving blant båtfolk. MIL skal arbeide med 

miljøspørsmål relatert til fritidsbåtbruk på eget initia-

tiv eller på oppdrag fra Forbundsstyret, Arbeidsutval-

get eller Sekretariatet. MIL skal også kunne fungere 

som rådgiver i miljøspørsmål overfor medlemsfore-

ninger eller enkeltmedlemmer. Komiteen skal holde 

seg oppdatert om forandringer i miljørelaterte ram-

mevilkår som kan påvirke båtliv, medlemsforeninger 

og enkeltmedlemmer. MIL utarbeider forslag til mil-

jørelatert informasjonsmateriell for KNBF. Arbeids-

formen baserer seg på 5 – 6 telefonmøter, og et 3 

dagers intensivt møte på Gardermoen, som regel siste 

helga i oktober. (Selvfølgelig den fredagen MM har 

klubbaften..) Til møtene har det blitt invitert fagfolk 

både fra miljødirektorat og fylkesmanns avdelinger 

for å orientere om hva som skjer med lovverk og 

kontrolltiltak ift. båtforeninger. 

Hva driver vi med?  

 Miljøkomiteen har de siste årene laget foldere om 

miljøtiltak i forbindelse med båtpuss, håndtering av 

farlig avfall i småbåthavner, samt Miljøveilederen, et 

hefte med råd og tips om et så miljøvennlig båtliv 

som praktisk mulig (2010.) Videre ble det med basis 

i gjeldene lovverk, laget maler for avfallshåndtering i 

småbåthavner. For tiden jobbes det med en ny folder 

om å ta miljøhensyn på båttur og om temaet marin 

forsøpling. Vi er også i gang med en oppdatering av 

Miljøveilederen i forhold til nye krav og regler, som 

kom i 2013. Etter at kommunene ble overlatt ansvaret 

for felles avfallsplaner for småbåthavner, ble det med 

hjelp fra komiteen utarbeidet en plan om avfallshånd-

tering med basis i malen, tilpasset MM`s behov. Fyl-

kesmannen har ansvaret for godkjenning. Planen er 

godkjent. Planen inneholder noen forutsetninger som 

man må få på plass i havna. Kommunens ønsket ut-

plassering av beholder for glass og metall i havna, 

(obs! gjelder husholdningsavfall), noe styret har sagt 

ja til. I første omgang som en prøveordning. Den skal 

nå være på plass i havna. 

 

Per Livar Engene 

Vaktene i sesongen 2014 har i det store og hele blitt gjennomført i hen-

hold til instruksen for vakthold. Vi ser at vakthold har en god preventiv 

virkning, og det har resultert i at det at vi har hatt svært få uønskede hen-

delser i havna vår. 

Det har blitt gjort noen bytter vaktene i mellom, og vi opplever at disse 

byttene blir varslet som det skal til vaktkomiteen. Vi vil likevel minne om 

at skjema skal benyttes for både bytte av vakt og når man ønsker å opp-

fylle sin vakt med stedfortreder. Skjema kan lastes ned på 

www.betongen.no, eller hentes i postkasse ved kompressor-bod i havna. 

Alle bytter og frikjøp skal varsles til vaktsjef. Benytt gjerne e-post dersom 

du har mulighet til det. 

Vakter for neste års båtsesong settes opp etter at alle båtplasser er fordelt 

over nyttår, og vaktlister vil da komme opp på oppslagstavlen. 

http://www.betongen.no
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Etter den søte kløe kommer den sure svie, og na  er det forsikringsselskapene som 
fa r oppleve dette. Den rekordvarme sommeren resulterte i svært mange grunnstø-
tinger. 
 
Man skulle kanskje tro at pent vær ga færre havarier enn da rlig vær, men slik er 
det ifølge statistikken ikke. Den enkle forklaringen er nok rett og slett at flere folk 
har vært pa  sjøen i a r enn normalt, og mange har brukt ba ten mer enn de pleier.  
I første halva r i a r er det registrert 1862 havarier med fritidsba ter, en økning pa  

hele 20 prosent fra samme periode i fjor. Forsikringsselskapet Atlantica kan fortelle at de i snitt har fa tt 
innrapportert tre grunnstøtinger hver dag i juli, og at hver grunnstøting koster mellom 60.000 og 
120.000 kroner, hundrelappene har med andre ord flydd ut hvert minuttet i den hektiske feriema neden. 
Vi regner med at forsikringsselskapene vil analysere skadetallene, og søke dypere etter a rsakene til den 
sterke veksten i a r. Paradokset er jo at veksten kommer samtidig som de fleste har fa tt topp navigasjons-
utstyr, og ba tene er bedre teknisk utstyrt enn noen gang. 
 
Mange fritidsba ter har i dag mer avansert navigasjonsutstyr enn supertankere hadde for noen tia r siden. 
Vi har radar, baugpropeller og joysticks i fritidsba ter, og enkelte har til og med infrarøde kameraer. De 
færreste kan skylde pa  utstyret na r det ga r galt. 
Hvor er det da det svikter? Ofte er det nok kunnskapen og planleggingen det skorter pa . Nettopp fordi vi 
har sa  mye flott utstyr luller vi oss inn i en forestilling om at alt er sa  enkelt. Vi er ikke sa  nøye med a  
lære oss staker og fyrkarakteristikker, og holder ikke oversikten over kart og kompass.  
Vi kaster loss og stoler pa  at plotteren skal hjelpe oss ut av uventede kniper. Sa  stor vi der med nesa ned 
i skjermen na r vi skulle brukt øyne og ører til a  følge med pa  farvannet rundt oss, til det sier pang. 
For noen a r siden var det snakk om a  innføre obligatorisk ba tførebevis, men myndighetene bestemte seg 
for a  gjøre kravet gjeldende kun for folk født etter 1980. Det var nok en tabbe. Sommerens mange hava-
rier viser at flere kunne hatt god bruk for en oppfriskning av kunnskapene sine. 
 
Det kunne ha spart samfunnet for store kostnader til redningsoperasjoner, redusert forsikringspremie-
ne, og bidratt til økt ba tglede for alle. 
Forha pentlig vis har fa  ba ter med hjemmehavn i Betongen bidratt til den da rlige statistikken, men det 

kan være greit a  bruke noen av de mørke vinterkveldene til a  gjenoppfriske kunnskapene om navigering 

og godt sjømannskap. 

Et KNBF-medlem ble for en tid siden stoppet og kontrollert av Kystvakten nordpå. Det viste 

seg at båten hadde 7 mennesker om bord. På forespørsel viste eier og fører frem tre flytevester, 

to flytedresser og en redningsflåte godkjent for fire personer. Eier var i god tro om dette var i 

henhold til regelverket og vel så det. Eier ble bøtelagt for ikke å ha egnet flyteutstyr til alle om 

bord.  
Eier søkte juridisk hjelp hos KNBFs advokat, som frarådet videre aksjon da regelverket er 

klart, flyteutstyr skal være personlig. 

KNBF tipset Sjøfartsdirektoratet om saken og ba de informere litt bredt om dette «fenomenet» Sjøfartsdirek-

toratet har sluppet denne pressemeldingen på bakgrunn av vår henvendelse;  

Nei, en redningsflåte kan ikke defineres som «egnet flyteutstyr». Småbåtloven, som kom i 1998, sier: «Alle 

fritidsbåter skal under seilas være utstyrt med egnet rednings- og flyteutstyr til alle om bord». Hva som er 

egnet flyteutstyr, er beskrevet i en forskrift om bruk av flyteutstyr om bord på fritidsfartøy fra 1995, og sup-

plerer småbåtloven. 

I forskriften blir følgende eksempler på flyteutstyr listet opp: «Redningsvest, flytevest, flyteplagg, oppstig-

ningsvest og annet personlig utstyr til å holde en person flytende». Redningsflåte er altså ikke med under 

oppregningen, og kan derfor ikke regnes som personlig flyteutstyr, selv om den skulle ha plass til alle perso-

ner om bord. 

En flytevest er ingen garanti, men du vil ha en mye bedre sjanse til å overleve dersom ulykken er ute, sier 

Akselsen.  


