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 Ordinært årsmøte 2020 i Norsk Knarrklubb Øst 
 

Organisasjonsnummer 922 085 382 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og eventuell forretningsorden. 
 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 

4. Behandle klubbens årsberetning, og beretning fra teknisk komité. 
 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 
 

6. Behandle innkomne forslag 
6.1 Fastsette medlemskontingent 

 
7. Foreta følgende valg: 

a) Leder 
b) Kasserer 
c) Sekretær 
d) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
e) Revisor 
f) Valgkomité med leder og to medlemmer 

 
 
 

 
---- “---- 



Årsberetning Norsk Knarrklubb 2020 Side 3 av 35 

 

 

 
 

Sak 4) Årsberetning NKKØ 
 
 
 
 

Årsrapport 2019 Norsk Knarrklubb – Øst  
10. Februar. 2020 

 
 

Nok en sesong er over, og mange fine regattaer er avhold både av KNS, Oslo Seilforening og Bærum 
Seilforening. Stor takk til alle regattaarrangører, og til alle som har stilt opp som banemannskap. 

 
Tirsdagsregattaene blir stadig viktigere for mange seilere, og vi har hatt trener på banen 5 ganger gjennom 
sommeren. Dette er et tiltak som mange setter pris på, og vi vil fortsette dette tilbudet i 2020 sesongen. 

 
NM og Kongens serieseilas var naturligvis sesongens høydepunkter. NM pokalen gikk igjen til Bergen ved 
Johan Hvide – vi gratulerer med en suveren seier i år. Mange, og ikke minst Bjørn Ekholt selv, var overrasket 
da han tok hjem førsteplassen i Kongens serieseilas. Det er gøy å se at relativt nye seilere i klassen hamler 
opp med «gamle gutta». Det gir inspirasjon og motivasjon til å trene mer for alle oss andre, som pleier å ligge 
litt lengre ned på resultatlisten. 

 
 

Styret har jobbet godt gjennom året. Vi har hatt 5 møter, og fokuset har vært på følgende saker: 
 

Arbeidet med å lage en bedre styringsmodell for NKK og de respektive avdelingene Øst og Vest ble 
ferdigstilt denne sesongen. Fra og med januar 2020 har vi nå to selvstendige foreninger, en i øst og en i vest, 
og en tredje felles forening i Norsk Knarrklubb (NKK). Hensikten med denne omleggingen har vært å få 
etablert en styringsmodell som stemmer bedre overens med hvordan klubben faktisk drives. Igjen stor takk til 
Niels Kjær som har lagt ned et betydelig arbeid i å få dette på plass. 

 
Styret har i flere møter diskutert hvordan vi kan få flere seilere til Knarrklassen og hvordan vi kan få flere 
Knarr-eiere ut på regattabanen. For å rekruttere nye seilere må vi gjøre Knarren mer synlig på fjorden. Til 
sommeren vil dere derfor se at flere og flere båter seiler med «Knarr.no» merket i seilet. Vi vil dessuten  
jobbe med mer informasjonen på våre nettsider og på Facebook, og vi planlegger en «rekrutteringsregatta» på 
forsommeren, der de som er interesserte får lov å være rormann i en tirsdagsregatta. 

 
For å få flere av Knarreierne ut på banen tror vi at det må gjøres enda enklere å følge med på hva som skjer 
gjennom sesongen. Spond-appen er et ypperlig verktøy for å få dette til, og jeg vil oppfordre alle som ikke 
har tatt den i bruk, å laste den ned nå! Om du vil ha hjelp til å komme i gang, så grip tak i Tilo eller noen 
andre i styret, på vintermøte eller på brygga, så hjelper vi deg i gang. Andre tiltak som vi håper å kunne få 
gjennomført i 2020 sesongen er felles «turseiling» helt innerst i havnebassenget, flere deltakende båter i 
Færdern, og flere samlinger på brygga/Lanternen, eller i hagen hos Bjørn på Bygdøy, etter regattaene til 
sommeren. 

 
Mange medlemmer deltok i IKC i San Fransisco i sommer. Vi sendte, som vi pleier, våre aller beste seilere, 
og etter bildene og beretningene å dømme var det en fantastisk uke, men også en uke med mye vind og 
krevende forhold. 
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Til sommeren er det Bergen sin tur til å arrangere IKC 1.-8. august, og jeg håper mange seilere fra Oslo 
stiller, slik at vi fyller vår kvote. Om tre år er det igjen Oslo som står som arrangør. Skal vi klare å 
gjennomføre et IKC på nivå med det som forventes fra de andre nasjonene i 2023, så må vi faktisk starte nå! 
Vi må først og fremst rekruttere flere til å bli aktive seilere i miljøet. Lykkes vi med det, så vil vi både sikre 
at vi har 25 regattaklare båter i 2023, og samtidig kan vi håpe på å ta hjem en medalje fra IKC. 

 
Angående Teknisk komites arbeid refereres til Teknisk komites årsrapport gjengitt under Norsk Knarrklubbs 
årsberetning. 

 
Som i tidligere år har Morten Heldal Haugerud tatt mange flotte bilder gjennom sesongen. Han har også satt 
sammen oversikten som følger, over aktivitetene vi har hatt gjennom året. Stor takk til Morten for det 
arbeidet han gjør for klubben 

 
 

Jeg ønsker alle medlemmer en fortsatt fin vinter (selv om skiforholdene ikke er de beste i lavlandet), og håper 
mange finner veien til våre planlagte vintermøter med årsmøtet den 12.3. og vintermøte 1.4. 

 
 

Hilsen 
Alexander Arnesen 
Leder NKK og NKK Øst 2019 

 

 

 

Alexander i veltrimmet ON 98 er klar til start! 
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Aktiviteter Norsk Knarrklubb Øst 2019 v/Morten Heldal Haugerud ON138 

Vintermøter. Det ble avholdt tre vintermøter, 

1) Onsdag 6. februar 
Hvordan holde Knarren din i god stand? 
- Oppgradering av trimmeutstyr og trimmetips 

v/ Inge-Bertin Almeland ON 11. 

Inge-Bertin Almeland ON11 
Avslørte treknarrens indre liv og sjel. 

2) Onsdag 13. mars Regelkveld 
- Interaktiv regelkveld - grupper etter erfaringsnivå. 
- Bruk av regelspill på Laptop for å illustrere typiske situasjoner. 

v/ Marie Solberg, Trener. 
Hvilke rettigheter har jeg/har jeg ikke? 
Hvordan ta nytte av regler til egen fordel på banen? 

Nyttige lenker 

3) Onsdag 10. april Taktikk og strategi 
- - Trimmetips og båthåndtering. 

v/ Marie Solberg, Trener. 
Nyttig lenke: 

https://www.sailracesystem.no/regattasystem/regatta/fraseil/19/Omkappseilingsreglene.pdf 
 

Hilde Marie Røgeberg Haugfos til minne. Sesongen begynte svært trist da vår meget aktive og 
mestvinnende knarrseiler Nils Petter Haugfos brått og svært uventet miste sin kone Hilde 17.februar. Hilde 
hadde i svært mange år og på flere måter, ofte kreativt, bidratt i Knarrmiljøet og vil bli dypt savnet. 

Trimmekveld Mandag 13. mai 
På årets trimmekveld, fikk de 
fremmøtte prinsippene for en 
god riggtrim på Knarr og 
riggene til de fremmøtte ble 
justert og det vanket flere gode 
råd og utveksling av erfaringer. 
Enkelte kreative forslag ble 
fremmet, men som reglene 
ikke ga anledning til. 
Obligatorisk masteklatring 
sosialt på bryggen ble det 
også. Martin ON109 justerer vantene. Bjørn ON154 retter opp mastetoppen 

 

Bundefjorden Sf Vårcup ble en fin start på årets på sesongen på banen syd for Ulvøya. I god nordvest vind 
ble det 4 spennende regattaer. En morsom regatta som vi satser på også i 2020 – da med flere deltagere! 

 

 
Dag Ivar ON140 tester vindskiftene før start. Ungdommen, Alfred, er med og fornøyd i ON138 
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Færder´n 2019 deltok to båter en i «NOR-ratinguten spinnaker» og en i «Klassiske treseiler» klassen. 
 

NM 2019. Bærum Seilforening skal ha takk for et godt gjennomført NM med 4 seilaser hver dag. Spesielt 
lørdagen i altfor godt sommervær var det imponerende. Synd at motorbåter ikke lenger tar hensyn til 
regattaseilere på flatt vann! Det var spennende kamp om medaljene som skiftet eiere underveis. Bortsett fra 
for vinner Johan Hvide Bergen Sf som tok 7. første av 8 mulig. Lørdag inviterte Bærum Sf til grilling i 
vannkanten på klubbhuset. Dessverre medvirket flytting av Færder\n til NM datoene at det manglet to båter. 

 

Full konsentrasjon på flatt vann lørdag. Tett målgang på søndag 
 

  

Bergens duell mot mål Johan Hvide ON143 
foran Lars Jårvik i lånt ON154 søndag 

NM-Gull: Audun Haldorsen, Johan Christian Hvide, 
Johan Hvide skipper, og Geir Myre, alle fra Bergen. 

 

I H.M. Kongens Serieseilaser var Knarren igjen en av de største klassene med 13 båter til start mot 17 året 
før så vi savnet en del båter. Men det ble en H. M. Kongens serie av godt gammelt merke med forskjellige 
forhold hver dag og meget underholdende. 3. dag kom det en stivkulingbyge før start, så det ble visstnok 
vurdert avlysning (noe som ikke ville vært etter kong Olavs ånd), men det løyet og ble en fin regatta. 

 

  

Fine forhold og tett felt mot mål første dag. Admiral Alexander og kasserer Niels fintrimmer 
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Typisk for årets regatta var at den som var best til å «trimme om» vant. Bjørn Ekholt fulgte godt med, holdt 
hodet kaldt og kunne motta Hans Majestet Kongens pokal! 
Vi takker H. M. Kongen, og KNS stab for dette flotte arrangementet, som er et av sesongens høydepunkter 
for oss som seiler i indre Oslofjord. 
Et skår i glede var at den alltid tilstedeværende i HMKSerie-komiteen, seileren, dommeren og hedersmannen 
Kristian Hansen ikke lenger er med oss. Hans store kunnskaper, vennlige og lune vesen vil bli savnet. 

 

  
Bjørn i ON154 sjekker forholdene før start. Årets vinner av H.M. Kongens Serieseilaser ble 

Bjørn R. Ekholt ON154 etter stødig seiling. 
Imponerende da han bare har seilt HMK Serie en gang før. 

 

Vikingknarren. I 2019 var IKC i San Francisco og tradisjonelt i første halvdel av september. Årets 
Vikingknarr ble derfor flyttet til våren da det hopet seg opp med arrangementer på høsten. Bærum 
Seilforening takkes for god gjennomføring av Vikingknarren med 6 seilaser under varierende vindforhold. 
Hyggelig var å se flere trebåter tidlig i sesongen. Dessverre ble det i år ikke den populære sensommer 
grillfest og overnatting på Ytre Vassholmene. Vi er tilbake i «normalt gjenge» i 2020. 

Vikingknarren i mai 
med mye skiftende 
vind. Strøm og 
trangt ved merke og 
ekstra runde var dog 
ingen hindring - 
ON130 vant likevel. 
Motto: 
Gi aldri opp! 

 
Tirsdag regattaer med OAS KM hadde god deltagelse, men dessverre noe mindre enn året før. Særlig 
våren var det fine forhold med god til frisk vind. Ettersommeren bød dog på mer variable forhold. 

  

Kuling på våren: God trening for IKC i 
San Francisco. 

2.dag i OAS KM ble sensommerens badedag med 
avlysning. ON51 utnytter forholdene 
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51. IKC 2019 –i San Francisco 51 Year of Friendship 

Starten har gått for 51.IKC. Flott Knarr forhold på Berkeley Circle, 12-14m/s. Foto Glenn Isaacson SFYC 

San Francisco Yacht Club, Belvedere var årets 
regattaarrangør av IKC. San Francisco Knarr 
Assosiation hadde lagt ned et stort arbeide og 
forberedelser til nok en gang fantastisk IKC. 
Amerikanerne er meget gjestfrie og alle som 
ønsket ble inkvartert privat. Var det noe, så ble det 
bare ordnet! Det ble servert innholdsrik frokost, 
med anledning til å lage lunchpakke hver dag, og 
alltid noe når en kom inn. Her var de tradisjonelle 
arrangementene, men også mindre private selskap 
som er ideelt for å bli bedre kjent. SFYC ligger 
slik til at det kan blåse godt utpå, men inne i 
havnen og omgivelsene er det stille og varmt. 

 

SFYC har en lun varm havn i le for vinden inn Golden 
Gate. 25 Knarrer side om side i 3 rekker 

 

Treknarrene i San Francisco er i god stand, forsterket 
for den kraftige vinden. Mange er flott restaurert. 

Flere av knarrene i San Francisco er blitt 
oppgradert, er i god stand og godt utstyrt. 
Treknarrene er forsterket for å tåle den harde 
vinden og krappe sjøen på San Francisco Bay. 
Alle har nå aluminiumsmast og ny rigg, 
forsterterket til SF-forholdene. Det er alltid vind 
fra vest inn Golden Gate, men tidevannet gir sterk 
strøm. I år ble de første dagene seilt på "City 
Front" utenfor St Francis Yacht Club i 
utoverstrøm så de tradisjonelle «plass for land 
/see room!» situasjonene inne foran vinduene til 
StFYC ble det ikke noe av. Midt i uken overtok 
«Rolex Big Boat Series» og vi flyttet til 
«Berkeley Circle» lenger inne i bukten med 
mindre strøm, men med stor strømforskjell 
mellom start og ute ved kryssmerket. Traff du 
ikke merket med et perfekt siste slag gikk det fort 
10 båter forbi i slengen. 
Også i San Franciso kan vinden endre seg. Et 

høytrykk utenfor kysten skapte uvanlige endringer og en dag var det som å vente på vind på Bunnefjorden. 
Den kom ca kl 15 og kom ganske rolig – «Oslofjord forhold» sa Johan Hvide og Østlandsteamet ON138 fikk 
sin beste dag med en 4 og en 11 plass av de 26 deltagerne. 
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Morsomt var at en ny, men meget erfaren seiler Russ Sylvestri OUS 
128, vandt Midweek. Men så voknet fjordårets vinner og danske 
Lars Gottfredsen med team, var nå i flere regattaer langt foran! De 
vant IKC igjen, nå for 6. gang og tangerte derved Frank Bergs 
rekord. USA tok de 3 neste plassene med Sylvestri på 2. og 
brødrene Jon og Chris Perkins som 3. og 4. 

 

 

Midweek-vinnere. Til høyre. Ross 
Sylvestri skipper, medeier 
mannskap Randy Hecht i midten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klar til å gå ut! 

En stor takk til alle amerikanske Knarrseilere og SFYC for et stort 
mesterskap! Og til Knud Wibroe IKCs grunnlegger og fortsatt aktiv 
knarrseiler, men som dessverre ikke kunne være tilstede. Det var 
dog hans mannskap med Mike Ratiani i spissen! 

 

Vinner Lars Gottfredsen, full oversikt i rundingen 
FOTO Roxanne Fairbairn San Francisco. 

 

  

Chris Perkins i eneste Knarr med carbonmast (fake) Å seile ut mot Golden Gate Bridge er stas 
 
 

  

Godt humør om bord hos team ON138 Ulf, Inge- 
Bertin og Frank. (Skipper Morten var nede i le) 

Knarren er som skapt for San Francisco Bay 
Foto: Glenn Isaacson, SFYC 
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Trener Marie Solberg gir gode tips til Bjørn i 
ON 154 om lettvindseiling – han er lærenem! 

Debrief: Tema: For fart og høyde: 
Fokus på god tvist i storseilet. 

Trener på banen, 2019 
I 2019 hadde vi utvidet opplegget med trener på banen: 3 tirsdager på våren og 2 på høsten. Marie Solberg 
hadde 4 kvelder (21.5, 18.6, 13.8, 27.8) og Alexander Wang-Hansen en (4.6) på våren. 
Knarrklubb-medlem, Frank Nyborg, skaffet rib og Marie ga direkte råd og tips på banen og også på debrief 

med film og foto etter seilasen i KNS lokaler i Huk Aveny 1. Et meget nyttig og populært tiltak. Hennes 
illustrerte rapporter med mange råd og tips er lagt ut på deltagertjenesten «Spond» som er tilgjengelig for 
NKKØs medlemmer. Det anbefales sterkt å delta - også på debrief – her er mye å hente!! 
Vi ønsker å tilby tilsvarende opplegg neste år. 

 

 

Runding i maksvær KNS høstregatta. Lise i lånt ON154 
Foto: Banesjef Lloyd Tunbridge, KNS 

KNS Høstregatta for Knarr. 
I år som i fjor ble KNS Høstregatta en av 
sesongens fineste regattaer. Regattasjef 
Lloyd kastet ikke bort tiden og fikk til 4 
flotte på få timer. 
Nytt av året var at KNS jubileumspokal 75 
år 1958 igjen var satt opp i Knarrklasen etter 
hyggelig tilbud fra KNS og Erik Holter 
Sørensens arvinger da han var den siste som 
så langt hadde vunnet den i 1972. 
Første nye vinner i 2019 ble 
ON138 Morten Heldal Haugerud. 

 

  

Pent startfelt, Foto: Erik Bergsbakk Holter Jungmann Otto er med i supportbåt for Mamma 
Lise i ON154. Foto: Erik Bergsbakk Holter 

KNS Jubileumspokal 
75 år 1958 seiles det 
nå om i KNS 
Høstregatta. 
Toppen av pokalen 
prydes av en måke i 
flukt! 

 
 
 
 

ON 138 først i mål ON 
137 Knut Erik like etter 
Foto: Lloyd Tunbridge 
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Resultater fra sesongen 2019 for NKK Østlandets terminliste og NM: 
Bundefjorden Vårcup (bane sønd.) ON 138 Morten Heldal Haugerud, KNS 
Vikingknarren, Bærum Sf: ON 130 Nils Petter Haugfos, Oslo Sf 
Oslo og Akershus seilkrets KM ON 140 Dag Ivar Ytreberg, KNS 
Tirsdagsserien OS/KNS Vår ON 138 Morten Heldal Haugerud, KNS 
Tirsdagsserien OS/KNS Høst ON 137 Knut Erik Herstad, Drammen Sf 
NM 2019 Bærum Sf ON 143 Johan Hvide, Bergens Sf 
H. M. Kongens Serieseilaser ON 154 Bjørn Ekholt, KNS 
KNS Høstregatta ON 138 Morten Heldal Haugerud, KNS 
Bronseknarren og Ranking 2019 ON 130 Nils Petter Haugfos, KNS 
Sams Minnepokal ON 138 Morten Heldal Haugerud, KNS 
Klubbmester Soon Sf - Klubbserie ON 101 Knut Christian Hallan Soon Sf 

 
Det vises ellers til vedlagte sammenlagtlister og vandrepremier, samt resultatlister over alle regattaer. 

 

ON 11 under maks forhold med god trim på Bunnefjorden! 

Årsfesten var som vanlig første fredag i november med premieutdeling for hele sesongen. 
I år var festen på Kampen Bistro, hvor vi hadde eget rom, god mat, og god stemning mens kavalkade over 
årets seilaser og opplevelser rullet over skjermen. Hyggelig var også å få besøk av både Bærum Sf, Oslo Sf 
og KNS for utdeling av premier for enkeltregattaer. 

 
Året som kommer: 2020. 
NM er i Oslo Seilforening 20.-21. juni og vi håper at flest mulig vil delta, med minst 20 båter som har 
fullført. NKK Øst vil som tidligere år forsøke å stille til låns så mange Knarrer som nødvendig for deltakere 
fra Vestlandet og andre interesserte. 
Vi vil fortsette med treningsregattaer på tirsdager, inkl OAS KM. Årets Færderseilas kommer som normalt 
andre helg i juni 13.6. Bundefjorden Sf Vårcup kommer å en måned senere i 2020 dvs 6.-7. juni. 
I KNS Høstregatta i begynnelsen av september prøver vi i 2020 både lørdag 5.9 i tillegg til søndag 6.9 og 
Vikingknarren er tilbake i september 12.-13.9 – med sensommerfest på Ytre!, 
Uttak: IKC 1.-8-august i Bergen: N.P.Haugfos, M. H: Haugerud, D I Ytreberg, K.E. Herstad, O. Gutteberg. 
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Klubbmester Soon Sf 2018 og 2019: ON101 Knut Chr Hallan.

Styret i NKK NKKØ NKKV har i 2019 bestått av: 
Styremedlemmer: 
 Alexander Arnesen ON 98, NKK leder og leder øst 
 Lars Jårvik ON142, nestleder, leder vest 
 Tilo Pfleger ON145, sekretær 
 Niels R. Kiær ON98, kasserer NKK og NKKØ 
 Morten Heldal Haugerud ON138, styremedl. øst 
 Carl-Fredrik Joys ON 129 styremedlem vest 
 Dag Ivar Ytreberg, ON 140 styremedl. øst 
 Tor Helge Valen ON 150 styremedlem (vest) 
Varamedlemmer: 
 Nils Petter Haugfos ON 130, 
 Lise Horntvedt ON 14 
 Knut Espenes ON 75 
 Bjørn Roald Ekholt ON 154 
 Geir Bjarne Myre ON 126 

Kasserer Vest: Carl-Fredrik Joys ON139 
Revisor Vest:   Jogeir S.K. Hvide ON143 

Revisor NKK og NKKØ: 
 Per Jørgen Waaler ON 72 

Valgkomité NKK: 

 

 
Frank og Alfred: Godt humør og 
god stemning om bord er viktig!. 

 Erik Bergsbakk Holter ON 14 
 Knut Espenes ON 75 
 Thor Petter Christoffersen ON 98 
 Johan G. Hvide ON 143 

Følgende komiteer er nedsatt av styret, 
Teknisk komité NKK: 
 Morten Heldal Haugerud ON 138, leder 
 Lars Jårvik ON 142 
 Thor Petter Christoffersen ON 98 
 Nils Petter Haugfos ON 130 

Festkomité NKKØ: 
 Knut Espenes ON 75 
 Lise Horntvedt ON 14 

WEB-Master: Tine Haugfos ON 130 

Georg godt fornøyd med dagen!! 
 

ON 25 med nytt dekk med teak ny hytte Nå er det 
hyttetaket og lusing på gang – snart på vannet? 

 
 

 
 

Lurt å test om seilervesten holder deg 
flytende. 
Men Dag Ivar ble snudd med ansiktet ned 
om han slappet helt av! 

 
 
 

Bevøya like nord for Jeløy i bakgrunnen Foto Mads Francke 
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Norsk Knarrklubb Øst 
 

Orgnr 922 085 382    

Resultatregnskap 2019    

Regnskapsår 01.10.2018.-31.12.2019    

    

 Note 2019 2018 
Inntekter    

    

Møteskilling/kontingent (brutto) 1 23 002,25 3 400,00 
Renteinntekter  692,03 158,50 
Salg mast, bøker og deler 2 33 816,00 37 406,60 
Bom belastet IKC regnskap  - - 
Sum Inntekter  57 510,28 40 965,10 
    

Kostnader    

    

Justering lagerbeholdingq    

Egenandel Skade IKC (25'-21'=4')   -4 000,00 
Innkjøp IKC Bøker 2018   -9 300,00 
Ubetalt IKC regninger   -22 066,09 
Trener 3 -7 500,00 -4 500,00 
Nedskrevet 2018 / innkjøp master, beslag 
mv. 

 
4 

  
-58 974,10 

Annen kostnad 5 -17 613,50 -5 007,00 
Møtekostnad 6 -8 245,81 -12 979,89 
Premier, gravering  -4 297,00 -6 744,35 
Kontingent NKK 1 -9 000,00  

Øres differanse  -0,01  

Sum kostnader  -46 656,32 -123 571,43 
    

Driftsresultat  10 853,96 -82 606,33 
    

Disponering av overskuddet    

Overført til egenkapital  10 853,96  

Sum disponert  10 853,96  

 

Norsk Knarrklubb Øst 
Orgnr 922 085 382    

Balanse for 2019   

Regnskapsår 01.10.2018.-31.12.2019  

    

 Note 2019 2018 
Eiendeler    

SEB 9590.31.55974  5,04 79 310,27 
SEB 9590.31.60161  18,55 300 689,71 
Sparebank 1 Ø 1813.19.15736  89 522,95  

Sparebank 1 Ø 1813.19.41451 301 307,40  

Sum Bank  390 853,94 379 999,98 
    

Fordringer    

Korreksjonspost  0,00 796,86 
Sum fordringer  0,00 - 
    

Sum omløpsmidler  390 853,94 380 796,84 
    

Anleggsmidler    

Lagerbeholdning 4 0,00 0,00 
Sum Anleggsmidler  0,00 0,00 
    

Sum eiendeler  390 853,94 380 796,84 
    

    

Gjeld og egenkapital    

Gjeld  0,00 0,00 
    

Egenkapital    

IKC fond for uforsikret ansvar  150 000,00 150 000,00 
Annen egenkapital  240 853,94 230 796,84 
Sum egenkapital  390 853,94 380 796,84 
    

Sum gjeld og egenkapital 7 390 853,94 380 796,84 

Sak 5. Behandle NKK Øst regnskap i revidert stand. 
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Orgnr 922 085 382  

Noter for 2019  

Regnskapsår 01.10.2018.-31.12.2019  
  

Note 1  

30 båteiere tilknyttet NKK Øst har betalt kontingent på kr. 600 og 8 ikke-båteiere har betalt kr. 300. NKK Øst har 
innkrevet kontingent også for NKK. Det har etter gebyr til Vipps og Deltaker.no gitt en brutto kontingentinntekt på kr. 
23.002,25. Etter avtale med NKK Vest er 30x300= 9.000 betalt i kontingent til NKK. Dette gir en netto 
kontingentinngang til NKK Øst på 14.002,25 

 

  

Note 2  

Salg av en mast a kr. 10.000, IKC bøker, deler og beslag  
  

Note 3  

Marie Solberg har deltatt på 5 medlemsarrangementer som trener og foredragsholder.  
  

Note 4  

Lagerbeholdningen ble i 2018 nedskrives til 0,00. NKKs innkjøp, salg og regnskapsføring er ikke slik innrettet at det er 
mulig å gi et riktig bilde av lagerbeholdningen hvert år. Regnskapet er i praksis et kontantregnskap, og dette er i 
samsvar med det. 

 

  

Note 5  

Hovedpostene er kjøp av vinsjer 7.000, Innkjøpskostnad IKC Bøker for videresalg 6.900,  
  

Note 6  

Servering møter, gjester årsfest, leie Dronningen 3.000  
  

Note 7  

Endring egenkapital 2019:  

Annen egenkapital 2018 230 796,84 
Overskudd 2019 10 853,96 
Korreksjonspost 2018 -796,86 
Annen egenkapital 2019 240 853,94 
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Sak 6. Behandle innkomne forslag: 
6.1 Fastsette medlemskontingent 

 
- Kontingent NKKØ: Båteiere kr 300 Ikke båteiere kr. 150+ 

 
 

NB: Medlemskontingenten for NORSK KNARRKLUBB kommer i tillegg og koordineres med behandlingen 
av kontingent under etterfølgende Norsk Knarrklubbs årsmøte. 
Det sendes ut en samlet innbetaling til NKK. NKK overfører til NKKV og NKKØ. 

 
 
 

Sak 7 Valg Norsk Knarrklubb Øst 2020 

Valgkomiteens innstilling for 2020 
 

Leder: Alexander Arnesen ON98 
Kasserer: Niels R. Kiær ON98 
Sekretær: Tilo Pfleger ON145 

 
Styremedlemmer 
- Morten Heldal Haugerud ON138 
- Dag Ivar Ytreberg ON140 

Vara medlemmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For valgkomiteen Erik Bergsbakk Holter 
Knut Espenes 
Thor Petter Christoffersen 

ON 14 
ON 75 
ON 98 

26.02.2020   

- 
- 

Lars Haugfos 
Lise Horntvedt 

ON130 
ON14 

- Bjørn Roald Ekholt ON154 
- Robert Thoresen ON121 (under avklaring) 

Revisor: Per Jørgen Waaler ON38 

Valgkomité 
- leder: 

 
Erik Bergsbakk Holter 

 
ON14 

- medlem Nils Petter Haugfos ON130 
- medlem: Odd Gutteberg ON16 
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Ordinært årsmøte 2020 i Norsk Knarrklubb Vest 
Organisasjonsnummer 922093024 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og eventuell forretningsorden. 
 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 

4. Behandle klubbens årsberetning, og beretning fra teknisk komité. 
 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 
 

6. Behandle innkomne forslag 
6.1 Fastsette medlemskontingent 

 
7. Foreta følgende valg: 
a) Leder 
b) Kasserer 
c) Sekretær 
d) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
e) Revisor 
f) Valgkomité med leder og to medlemmer 

---- “---- 
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Årsrapport fra Knarrklubben Vest 2019 
Generelt fra sesongen 2019 

Utvikling 
Utviklingen i klassen er totalt sett god og mange seilerne seiler mye. Det er 13 som har seilt mer enn 10 
seilaser og de fleste av disse har noen gode plasseringer. Av disse har 8 minst en førsteplass. Det er svært bra 
for klassen at det er mange vinnere. Geir Myre har nå fått fart på sin Knarr og har flotte resultater i år spesielt 
knyttet til serieseilasene. Han er et godt eksempel på at en kan oppnå gode resultater i alle klasser om en 
seiler mye. Gjennom Geir har vi fått en god kontakt til Snipeklassen og med god markedsføring kan det 

komme flere Knarrseilere fra den kanten. 
Den sosiale delen i klassen er noe redusert 
da Kvalvågturene ikke er blitt gjennomført 
på en stund. Men det ble en hyggelig 
ettermiddag hos Tor Helge etter årets 
sommerregatta som ble arrangert av Bergens 
Seilforening. Det ble servert pizza og diverse 
drikke og en fikk pratet om både dagens 
seiling og hva som skal skje fremover. En 
viktig sak ble vedtatt og det var å holde 
årsfesten i klubblokalene til Bergens 
Seilforening. Vedtaket viste seg å være svært 
bra, festen ble veldig fin med stor 
oppslutning, polonese, god mat og drikke. 
Dette kan bli en foretrukket løsning for 
fremtiden. 

 

Nye og gamle seilere på tur i NOR142, Sverre, Ole og Lars. 
Foto Anne Russel Bøtun 

Klassereglene presses av dansker og 
amerikanere. Danskene har flere seilmakere 
som finner på finurlige trimmeanordninger 

og amerikanere utvikler seil. Dette ble tatt opp på årets admiralmøte i San Francisco. Danskenes er behandlet 
og det gjøres presiseringer i reglene for at ikke noe skal misforståes, det er et sterkt ønske om å unngå for 
mange særordninger. Amerikanerne fikk anledning til å teste en ny type seilduk som er mye mer slitesterk. 
Det vil si at den strekkes ikke, selv med mye vind. Prisen er enn så lenge høy, det blir spennende å se 
utviklingen på dette. 

 
Båter i kretsen 
I år er det registrert 37 båter i område rundt Bergen. Av disse er 17 utstyrt med aluminiumsmast og bom. Det 
er bestilt ny mast til NOR 151. NOR118 har skifter eier og er til restaurering. Også denne har 
aluminiumsmast. Det går langsomt mot at alle aktive Knarrer i Bergen er utstyrt med aluminiumsmast. Dette 
er svært bra, båten blir enda mer entype og det er mannskapene som blir avgjørende og ikke utstyret. 

 
Møter 
Styre her vest har hatt 2 møter og ellers diskutert saker pr epost. 
Det ble satt opp 2 vintermøter. Det første gjaldt IKC2020 og det andre kappseilingsregler. Det var bra 
deltakelse på det første og en fikk satt en organisasjon for gjennomføringen med Johan Hvide som leder. 
Møte vedrørende regler ble holdt på Milde sammen med Snipeklubben. Lars Jårvik og Geir Myre stod for 
gjennomgangen. Det var bra oppslutning, men det kunne vært flere fra Knarr-klassen. 
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IKC2020 
Det er også gjennomført 3 planleggingsmøter for IKC 2020. Viktige 
forutsetninger er diskutert og fastlagt. Eksempler på dette er at vi har fått Gunnar 
Grevstad til å være regattasjef, vi har fått på plass et dommerteam, det er satt opp 
et grovt budsjett. Det er også laget en mesterskaps logo og det er etablert en egen 
webside. https://www.ikc2020bergen.com/ 

 

Etter at alle båtene ble tatt opp er det foretatt en enkel kontroll av tilstanden til alle 
båtene. Resultatet av dette vil bli at hver enkelt båteier vil få en liste over ting som 
må ordnes utover våren. 

 

Sport 
Norgesmesterskap 
Årets Norgesmesterskap stod Vestfjorden Seilforening for. Fra Bergen deltok Johan Hvide og Lars Jårvik. 
Det var flotte forhold både lørdag og søndag slik at alle plangate seilaser ble gjennomført. Lørdagskveld var 
det grillfest på klubblokalet, god mat, fantastisk vær og god stemning. Våre seilere hevdet seg i toppen og det 
endte med førsteplass til Johan og fjerde plass til Lars. 

 
IKC 
I forbindelse med årets IKC som i år gikk i San Fransisco deltok følgende skipper med sitt mannskap: 
Johan Hvide 
Carl-Fredrik Joys 
Lars Jårvik 
Det var et mesterskap 25 båter til start, fin vind og sol hver dag med temperatur rundt 20-30 grader og et 
fantastisk sosialt opplegg. Carl Fredrik Joys seilte beste av de norske og ble nummer 15, bra gjort da 
konkurransen var svært høy. 

 
Årets vinnere er: 
Arrangement Skipper Båtnavn 
Vår regatta Geir Myre Anastasia 
Sommer Milde Tor Helge Valen Kari 
Sommer Bergens Sf Lars Hvidsten Fei 
Samlet sommer Tor Helge Valen Kari 
NM Johan Hvide Carpe Diem 
Damepokalen Karianne F. Jårvik Luscinia II 
Mannskapspokalen Karianne F. Jårvik Luscinia II 
Høstregatta Geir Myre Anastasia 
KM Ikke godkjent mesterskap  

Knarrmesterskapet Torbjørn Almeland Lånte NOR146 
September cup Tor Helge Valen Kari 
Klubb mester Ikke omseilt  

Mest deltakende Tor Helge Valen Kari 
Serie Vår Carl-Fredrik Joys JOY III 
Serie Høst Geir Myre Anastasia 
Serie samlet Geir Myre Anastasia 
Ranking alle seilaser Lars Jårvik Luscinia II 
Bronseknarr Carl-Fredrik Joys JOY III 
Beste norske IKC (nr 15) Carl-Fredrik Joys JOY III 

 
Styremedlemmer NKK Vest 2019 
Leder Lars Jårvik, kasserer Carl-Fredrik Joys, styremedlemmer, Tor Helge Valen, varamedlem Geir Bjarne 
Myre, Revisor Jogeir S. K. Hvide, Teknisk komite Lars Jårvik, 
valgkomite Johan G. Hvide. 
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Skarp konkurranse under sommerregatta på Raunefjorden 22-6-2019 Foto Heidi Hjellestad 
 

Uttak til IKC 2020 i Bergen: 
Johan G. Hvide, Lars Jårvik, Carl-Fredrik Joys, Tor Helge Valen og John Kjellevold. 

 

 

Frisk seilas på Raunefjorden 24-09-2019. Foto Heidi Hjellestad 
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Sak 5. Behandle NKK Vest regnskap i revidert stand. 
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Norsk Knarrklubb - Vest 
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Sak 6. Behandle innkomne forslag: 
6.1 Fastsette medlemskontingent 

 

- Kontingent NKKV: Fastsettes av årsmøtet for båteiere og ikke båteiere 
 

NB: Medlemskontingenten for NORSK KNARRKLUBB kommer i tillegg og koordineres med behandlingen 
av kontingent under etterfølgende Norsk Knarrklubbs årsmøte. 
Det sendes ut en samlet innbetaling til NKK. NKK overfører til NKKV og NKKØ. 

 
 

Sak 7– Valg Norsk Knarrklubb Vest 2020 

Valgkomiteens innstilling for 2020 
 

Leder: 
Kasserer: 

Lars Jårvik 
Carl-Fredrik Joys 

ON142 
ON139 

 
Styremedlemmer 
- Geir B. Myre ON126 
- Tor Helge Valen ON150 

Revisor: Harald Fiksdal ON115 

Valgkomité   

- leder: Johan G. Hvide ON143 
- medlem Andre Farstad ON146 

 
 

For valgkomiteen Johan G. Hvide ON143 

26.02.2020 
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Ordinært årsmøte 2020 i Norsk Knarrklubb 
Organisasjonsnummer 983 253 458 

 
 
 
 

 
1. Godkjenne de stemmeberettigete. 

Dagsorden: 

 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og eventuell forretningsorden. 
 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 

4. Behandle klubbens årsberetning og beretning fra teknisk komité. 
 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 
 

6. Behandle forslag og saker. Innkomne forslag 
6.1. Fastsette medlemskontingent 
6.2. Forslag til oppdatering av lov for Norsk Knarrklubb: Behandling av regelforslag 

 
7. Forslag til endring av klasseregler for Knarr 

7.1. Tolkninger og presiseringer anbefalt og vedtatt av IKA 
7.2. Regel uteglemt i KNARR INTERNATIONAL CLASS RULES 2018-19 

 
Forslagene er med referanse til: 
Knarr International Class Rules og IKA General Meeting 2019 som kan lastes ned fra 
IKAs nettside: https://www.knarronedesign.com/ 

 

8. Valg og oppnevning 
a) Leder og nestleder, som skal være leder valgt av NKK Øst og NKK Vest. Tre år før IKC oppnevnes 

leder av den lokal forening som har arrangementsansvaret som leder av NKK. 
b) Kasserer 
c) To medlemmer av styret, som skal ha tilhørighet i hhv NKK Øst og NKK Vest. 
d) Revisor 
e) Teknisk komité, som skal bestå av inntil seks medlemmer, inntil tre medlemmer oppnevnt av hhv NKK 

Vest og NKK Øst. Teknisk komite velger selv sin leder og nestleder. 
f) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben har representasjonsrett eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene. 
g) Valgkomité med leder og tre medlemmer, hvorav halvparten skal ha tilhørighet i hhv NKK Vest og 

NKK Øst. 
---- “---- 
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Sak 4) Årsberetning NKK 

Årsberetning for Norsk Knarrklubb 2019 

(org.nr 983 253 458) 

Gjennom en organisasjonsmessig endring som ble vedtatt på årsmøtet i Norsk Knarrklubb (NKK) den 
06.12.2018 er aktiviteten på Østlandet og Vestlandet overtatt av de tilknyttede foreninger Norsk Knarrklubb 
Øst og Norsk Knarrklubb Vest. Norsk Knarrklubbs formål fremkommer av lovens § 1. 

 
I 2019 har NKK ikke hatt annen aktivitet enn å tildele arrangementet av Norgesmesterskapet til Norsk 
Knarrklubb Øst, utpeke deltakere fra Norge til International Knarr Championship, opprettholde klubbens 
premiesamling, ivareta Knarrens regelverk som éntype båt, i samarbeid med "International Knarr 
Association” og utenlandske Knarrklubber, samt forvalte eierskapet av støpeformene og 
produksjonsunderlaget til knarren som i lengre tid har vært lisensiert ut til båtbygger Christian Schneidereit i 
Tyskland. 

 
Da Schneidereit har lagt ned sin båtproduksjon, har klubben aktivt arbeidet for å skape interesse hos andre 
verft for produksjon av knarrbåter. I denne forbindelse har klubben sørget for at alle former og maler har blitt 
inspisert og merket. 

 
(Det refereres for øvrig til årsrapport for NKK Teknisk Komite) 

 
Klubben har betalende 30 medlemmer som sogner til Norsk Knarrklubb Øst og 26 betalende medlemmer 
som sogner til Norsk Knarrklubb Vest, samlet 56 medlemmer. 
Antall Knarrer registret i NKK er 99 hvorav Østlandet 50, Vestlandet 38. resten andre steder. 

Foreningens regnskap viser et underskudd på kr. 19.149 som belastes egenkapitalen. 

 
 

Oslo/Bergen den 09.02.2020 
 

Alexander Arnesen 
Sign 

Lars Jårvik 
Sign 

Morten Heldal Haugerud 
Sign 

Carl-Fredrik Joys 
Sign 

 
 

Dag Ivar Ytreberg 
Sign 

Tilo Pfleger 
Sign 

Tor Helge Valen 
Sign 

Niels Kiær 
Sign 
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Til Årsberetningen for Norsk Knarrklubb 2019 
fra Teknisk komité Dato: 6.01.20 
Det har i 2019 blitt arbeidet med følgende saker: 

- Nybygging av Knarr. 
Bootswerft C. Schneidereit (CS) har nedlagt nybygging av båter og vedlikeholdsarbeid. Årsaken til dette er 
manglende bestillinger på nye båter, både Knarr og nye båter han også bygget. Fortsatt leveres alt av syrefaste 
beslag til Knarr. 
Former maler etc. er inntil videre tatt vare på av CS. Det arbeides nå med å skaffe en ny bygger og å finne et 
nytt sted å ha former maler mv. (Å flytte dette krever to trailer lass og en varebil. Ny båtbygger må ha 
egenproduksjon slik at Knarren kommer i tillegg. Dansk og Norsk teknisk komite har vært på besøk hos CS 
og inspisert former og maler som eies av Norsk Knarrklubb. Alle formene er tatt vare på, men noen trenger 
noe vedlikehold ang ytre beskyttes samt at innerformen som tidligere etter hvert bør fornyes. Maler og utstyr 
til Knarr er lagret samlet innendørs. Alt er merket. Totalt har CS levert åtte Knarrer. (4 Norge, 3 Danmark, 1 
Tyskland ikke ferdig og eies av CS) 
Det er kontakt med interesserte båtbyggere som har en basisproduksjon og som kan være interessert i å bygge 
Knarren som et tilleggsprodukt. Det kreves da en minimumsbestilling på 3 båter. Har vi derved minst en båt 
fra henholdsvis USA, Danmark og Norge vil det være grunnlag for å få i gang produksjonen igjen. 
- Knarrboken IKC50 «It’s not the game, but the way it is played» 
Boken ble som kjent lansert i 2018 ble IKC av holdt for 50. gang og det er 75 år siden Knarren forlot 
tegnebrettet. 
Boken er blitt meget populær og det nærmer seg nå at den er utsolgt – 
Så bruk muligheten mens den finnes. 

Boken omhandler bl.a. hvordan IKC begynte, 
hva det er blitt, om menneskene, historiene og 
hva som skjedde og om hvordan Knarren ble til 
og fortsatt lever i beste velgående. 

«Coffee table» boken på 300 sider i stort 
format (25x33 cm), ble virkelighet takket være 
en meget stor jobb for redaksjonskomiteen 
Nicolai Lassen, redaktør, Per Flemming 
Christensen og Jes Thomsen i Danmark med 
Morten Heldal Haugerud i Norge om Knarrens 
historie, Mike Ratiani i USA m.fl. 
Boken forteller hvorfor IKC og Knarrmiljøet er 
blitt noe spesielt i sportens verden og hvordan 
Knarren som en vellykket «one-design» er blitt 
populær også internasjonalt. 

- International Knarr Association (IKA) 
IKA møtet 2019 ble avholdt under IKC i San Francisco. Leder av IKA er den admiral som står som arrangør 
av årets IKC. For 2019 var det den amerikanske Knarradmiral Bryan Kemnitzer (med Vice admiral Graham 
Green). 
Gjennomgang av status i de forskjellige land viser at Knarrklassene i USA og Danmark tiltrekker seg stadig 
flere gode og erfarne seilere. Danmark har 35-40 aktive. 20-25deltar jevnlig. Klassen har kjøpt en 
glassfiberknarr som leies ut til interesserte. Knarren er Øresunds største klasse, I USA har 4 eldre båter nå 
skiftet eiere og blitt oppgradert. Knarren er en de mest populære éntype klassene kjent for dyktige seilere og 
et hyggelig og morsomt sosialt miljø. Klassens trebåter er i god stand og konkurrerer med glassfiberbåtene. 
Hele flåten har alumast. StFYC, "city-front", har den største Knarrflåten. Onsdagseilaser brukes bevist til å få 
med nye seilere og markedsføre klassen. 
Det er god aktivitet både i Bergen og Oslo. Både i Bergen Sf og i KNS ligger over 20 knarrer samlet på 
samme brygge. I Oslo har klassen tiltrukket seg flere yngre seilere og også eldre pga. god aktivitet og miljø. 
Bergen arbeider med planleggingen av IKC2020 1.-8. aug. Bergen Sf, har nå 16 knarrer med alumast resten 
med tremast. 
Det vises for øvrig til referat fra IKA møtet på https://www.knarronedesign.com. 

 
Knarrklassens regler administreres nå internasjonalt av «International Knarr Association» (IKA). Reglene for 
Knarren: «Knarr International Class Rules» og er publisert på websiden https://www.knarronedesign.com. 
Her ligger alt som har med Knarren internasjonalt å gjøre: Knarrens regler, IKC Deed of Trust, IKA General 
Meeting referater, IKA vedtekter, kommende IKC etc. 
Knarrens regler er såkalte «closed rules» dvs. Det som ikke er nevnt er ikke tillat. 
Det finnes vedtatte nasjonale særregler, men det er ønskelig å holde disse på et lavest mulig nivå. Arbeidet 
med spesielt de amerikanske særregler pågår. 
Dette arbeidet er meget viktig for å sikre at Knarren er en ekte «one-design» uansett hvor i verden den er. 
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Om IKA: "International Knarr Association" formaliserer og koordinerer det internasjonale arbeidet innen 
knarrklassen. Formålet er bl.a. å fremme Knarrens utbredelse internasjonalt og fremme internasjonalt 
samarbeid. Deriblant; 
Koordinere regelendringer i forkant gjennom IKA Technical Committee (IKA-TC) og fremme samarbeid 
mellom regelkomiteene i de enkelte land. Forslag til regelendringer fremmes gjennom de nasjonale 
knarrklubbenes årsmøter. 
IKA godkjenner regelendringer som skal skje ved konsensus mellom de tre land. Hvert land har 4 
representanter på «IKA General Meeting» som vanligvis holdes under IKC. Det vises til IKAs webside: 
https://www.knarronedesign.com 

- Restaurering og veiledning. Det arbeides kontinuerlig med rådgiving for restaurering og vedlikehold av 
Knarrer. Restaurering må gjøres slik at båten bevares som en Knarr, både funksjonelt og at den ser ut som en 
Knarr! 
NB: Spør før du ”graver” og gjør endringer!. 
Det er viktig at man ved forsterkning av en gammel båt ikke gjør mer enn det som er nødvendig slik at båtens 
funksjonerer som før og unngår unødvendig vekt. Avstivning av en del av båten kan medføre skader andre 
steder fordi belastningene konsentrerer seg i overgangen mellom stive og fleksible deler. Her finnes mye 
erfaring, - så spør! 

- Forsikring. NKK har kontakt med to forsikringsagenter. Det anbefales forsikring som omfatter: 
1) Alderstillegg frafalles om båten er kjent i Norsk Knarrklubb som kan gi tilstandsbekreftelse, 
2) Dersom det ikke er standard vilkår kan det avtales at det ikke er automatisk aldersfradrag på tre-mast og 
rigg, men vurdering av tilstand ved skade. (Tørt tre i masten er like bra om det er 1 år eller 50 år og blir ikke 
trett, eller korroderer, særlig innvendig slik som hul aluminiums mast kan være utsatt for. 
3) Ansvarsforsikring er obligatorisk, men det anbefales kaskoforsikring, da er du sikret dekning av skader på 
egen båt uansett skyld. (Båtforsikring er ikke som bilforsikring. For bil gjelder objektivt ansvar for båt 
subjektivt ansvar) 
4) Det kan også avtales at båten blir reparert opp til forsikringssummen uavhengig av om markedsverdi er 
lavere. 
Kontakt 
-Frittstående assurandør Tom Nielsen 965 18 202; 67 51 82 02, (Landkreditt, IF) Epost: 
tom.nielsen@osloassuranse.no 
-Assurandør Kjetil David-Andersen 24 11 83 00 / 90 92 59 25 Epost. David-Andersen@gjensidige.no 

NB. Påse at din forsikring er høy nok. Reparasjon av skader er blitt meget dyrt! 
--Måling av seil og oppdatering av målebrev. 
- Alle med anmerkninger i målebrev er bedt om å rette disse snarest. 
- Ved NM er det samarbeidet med arrangøren og NM-måleren om kontrollopplegg. 
- Innmeldings pakke. Utsending av ”Innmeldingspakke” til nye Knarreiere: 
Informasjon om Norsk Knarrklubb, hva som skjer, lover, Knarrens regler, Knarrhåndboken, mm. Overføring 
av målebrev til nye båteiere. 

- Knarrhåndboken. Det samles løpende kommentarer og tips til Knarrhåndboken. 

- Utstyr og nye båter. Veiledning og oppfølging av bestillinger av utstyr. Veiledning ved ev bestilling av ny 
båt. Fremskaffe tilbud på Knarr-seil mv. Bestilling og salg av spesielt Knarr-utstyr. 

Teknisk komite 2019 har bestått av: Morten Heldal Haugerud, ON 138 leder, Lars Jårvik, ON 142 
Thor Petter Christoffersen, ON 98, Nils Petter Haugfos, ON 130. 

 

Et av flere viktige mål på Knarren er J-målet. 
Avstand forkant mast når masten står akter i mastehullet og fokkestaggets skjæring med dekk. 

 

 

J-målet: 200 cm forkant mast – fokkestagets 
skjæringspunkt med dekket er viktig 

Avstand baugspiss fokkestag påvirker båtens 
lo/le girighet 
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Nybygging og restaurering av Knarr 
 
 

Dekksformen til knarren – Her vises utvendig beskyttelse 
og avstivning. Når dekket skal støpes snus formen opp ned. 
Det er i alt 15 støpeformer til Knarren og ca. 200 maler. 

 

RESTAURERING PÅ VERFT 
Flere har eller holder på å restaurer sin gamle Knarr selv. 

Skjøtestolpe med full kontroll på 
storseilskjøte, løygang og hekkbardun i 
ON 11 Inge-Bertin 
Denne oppfyller kravet i reglene. ref 
forslag Sak.7.1 

 

Vår revisor Per Waaler fant ut at det ble for om-fattende da bl.a. kjølstokken også måtte skiftes, og kjørte sin 
gamle Knarr ON38, til Memel Werfte i Litauen! 

 
Se restaurering av ON38 som er godt i gang, samt andre båter, på verftets Facebook side til 
inspirasjon! 
https://www.facebook.com/MemelWerfte/photos/pb.144980772331561.-2207520000../1453310724831886/?type=3&theater 
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Sak 5– Godkjennelse av regnskap 
Revidert regnskap Norsk Knarrklubb 2019 
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Sak 6 Årsmøtet for Norsk Knarrklubb - Innkomne forslag 
Forslag til vedtektsendrings til 1.gangs avstemning. 

 
Sak 6.1 Fastsette medlemskontingent 

 
Kontingent NKK: Styret foreslår følgende kontingenten til NKK. 

Kr 400 i årskontingent båteier eller medeier 
 

I tillegg kommer kontingent til NKKØ eller NKKV. Innbetaling av kontingenten sendes ut samlet. 
 
 
Sak 6.2.1 Forslag til Lov for Norsk Knarrklubb 
Under punkt 8 i listen over hva årsmøtet skal behandle, ble beklageligvis fastsette medlemskontingent 
uteglemt. 

 
Det foreslås derfor at følgende paragraf justeres. 
(Ref: Dokumenter: <NKK2020 VEDLEGG 01-Norsk Knarrklubb lov vedtatt 2018-12-06> 
§8. Årsmøtets oppgave (Punkt 1 – 8) 
Nytt punkt 8. (Endring i rødt) 
8. Fastsette medlemskontingent 
Nummerering forskyves fortløpende. 

 
6.2.2 Forslag til: Lov for Norsk Knarrklubb Øst og Lov for Norsk Knarrklubb Vest 
Under punkt 8 i listen over hva årsmøtet skal behandle, ble beklageligvis fastsette medlemskontingent 
uteglemt. 

 
Det foreslås derfor at følgende paragraf justeres. 
(Ref: Dokumenter: 
< NKK2020 VEDLEGG 02-Norsk Knarrklubb Øst lov vedtatt 2018-12-06> 
< NKK2020 VEDLEGG 03-Norsk Knarrklubb Vest lov vedtatt 2018-12-06> 

 
§8. Årsmøtets oppgave (Punkt 1 – 7) 
Nytt punkt 7. (Endring i rødt) 
7. Fastsette medlemskontingent 
Nummerering forskyves fortløpende. 
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Sak 6.2.3 - Forslag til oppdatering av: Lov for Norsk Knarrklubb 
Behandling av forslag til Knarrens regler 

Forslag til vedtektsendrings til 1.gangs avstemning. 

Forslag fremmet av teknisk komité og styret: 

Ref: Dokument: <NKK2020 VEDLEGG 01-Norsk Knarrklubb lov vedtatt 2018-12-06> 
 

Det foreslås at følgende paragraf justeres. 
 

Bakgrunnen for forslaget: 
NKK har nasjonalt ansvar for Knarrens regler, men skal følger mal og metodikk i henhold til IKA 
(International Knarr Association) som er Knarrklassens øverste internasjonale organ for ivaretagelse av 
Knarrklassens regelverk. 
Dette er nevnt i innledningen i NKKs lover, men vi ser at det bør tydeliggjøres i den aktuelle paragrafen 
hvordan regelforslag behandles. 
Det er International Knarr Association (IKA) som stadfester Knarrens regler, ikke de enkelte land alene. 
Endringer av Knarrens reglene må være enstemmig i IKA. (Hvert av de tre landene har her en stemme hver) 
Prosessen for behandling av forslag til endring av Knarrens regler vil ytterligere bli redegjort for på 
årsmøtet. 

 
Forslag 
Tilføyelse §8. Årsmøtets oppgave (Punkt 1 - 8) 
Ang.: Punkt 7- Behandle regelforslag – 

 
 

Nåværende tekst: 
§ 8. Punkt 7. Fastsette klasseregler for Knarren. Endringer i klassereglene skal synkroniseres med 

utenlandske Knarr organisasjoner, og om nødvendig på ekstraordinært årsmøte. 

 
Ny tekst: (Endring i rødt) 

§8. Punkt 7. Behandle forslag til endringer av klasseregler for Knarren. Vedtatte endringer i klassereglene 
fremlegges straks for IKA for videre behandling som fastsatt i IKAs vedtekter. 
Endringer i klassereglene skal synkroniseres med utenlandske Knarr organisasjoner, og om 
nødvendig behandles på et ekstraordinært årsmøte. 
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Sak 7: Forslag til Knarrens regler 
Sak 7.1 – Knarrens regler – Tolkninger og presiseringer anbefalt og vedtatt av IKA 
Forslag til vedtektsendring til 1.gangs avstemning. 
Forslag fremsatt av teknisk komite og styret: 

 
Det refereres til dokument fra IKA: 
- Klargjøringer og endringer i Knarrens regler: Forslag til IKA-GM 2019;. 

< NKK2020 VEDLEGG 04-2020-class rules - Clarifications and Changes adopted IKA.pdf> 
- IKA General Meeting 2019 Minutes.. (Kan lastes ned fra https://www.knarronedesign.com/ ) 
- Knarr International Class Rules 2019. (Kan lastes ned fra https://www.knarronedesign.com/ ) 

 

Bakgrunn: 
Nedenfor er gitt en kortfattet beskrivelse og forklaring til de enkelte regler (på norsk) fordelt på to grupper. 

 
1) Øverste autoritet for Knarrens regler. 
Bakgrunn 
Det har fremkommet fra Dansk Sejlunion at de ikke ønsker å bestemme over Knarrklassens regler i Danmark da det nå 
er vedtatt et internasjonalt organ «International Knarr Association» som har øverste ansvar for Knarrens internasjonale 
regler med formål å ivareta Knarrklassen som en éntype klasse, «One-design Class». 
Regelendringer skal forøvrigvære vedtatt enstemmig i IKA for å bli gjeldende. 

 
I USA har «US –Sailing» ikke hatt noen slik overordnet funksjon for Knarr klassen. 

 
I Norge vil NSF ikke motsette seg omforente vedtak gjort av IKA. Dog skal NKK oversende/informere NSF om 
regelendringer da Knarr er en godkjent nasjonal klasse i Norge. Uansett er NKK som før selvfølgelig velkommen til å 
søke om råd og hjelp de enkelte saker. 

 
Forslag: 
Det er derfor anbefalt å endre de aktuelle paragrafene som angitt nedenfor. 

 
Ny tekst/endring i rødt (oversatt til norsk og forenklet. Det er engelsk tekst som gjelder. 
Section A General, (IKA er øverste myndighet ang Knarrens regler) 

 
2) Tolkninger og presiseringer av noen enkelte paragrafer i Knarrens regler 
Bakgrunn 
I 2019 har det i Danmark fremkommet en del «kreative» tolkninger av Knarrens regler som ikke er i henhold til 
intensjonene ved reglene og i strid med å opprettholde knarren som en éntype klasse. 
Disse tolkningene er behandlet i de tekniske komiteer i DK, NO og USA som da har fremmet vedlagte tolkninger og 
klargjøringer for IKA. Forslagene ble fremlagt for IKA på IKA General Meeting 2019 i San Francisco og de vedlagte 
presiseringer/tolkninger ble der vedtatt. 
Ref. IKA General Meeting 2019 Minutes. Referatet kan lastes ned fra https://www.knarronedesign.com/ . 

 
 

Beskrivelse og begrunnelse for de enkelte regler se vedlagt vedtatte forslag til IKA. 
Ref. Dokument vedlagt: < NKK2020 VEDLEGG 04-2020-class rules - Clarifications and Changes adopted IKA.pdf> 

 
Forslag: 
Klargjøringene gjelder følgende §§: 
Ny tekst/endring i rødt (oversatt til norsk og forenklet. Det er engelsk tekst som gjelder) 

 
C.8 HULL APPENDAGES 

8.6 BARNEY (Traveler) a) USE: A barney post may be fitted. b) OPTIONAL 2) 
Begrensning på plate på toppen av skjøtestolpen. Tverrskips 36 cm x langskips 24 cm 
(Et eksempel på godkjent arrangement er vist på foto under Teknisk komites årsberetning.) 

 
C.9.8 RUNNING RIGGING, (a) USE (1) Alle trimmeliner skal holdes inne i cockpiten. 

(6) Fall skal være en enkel line over blokk i mast til trimmeblokker eller strammer nede på mast ev til cockpit. 
C.10.4 JIB, Fokkens innfestning i dekk er ikke justerbar under seilas 
C.9.7 STANDING RIGGING b) 3) Hekkbardun skal ledes og trimmes under dekk. 

 
Norsk Knarrklubb tekniske komite og styrte anbefaler medlemmene å stemme ja til IKAs vedtak. 
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Sak 7.2) Regel uteglemt i KNARR INTERNATIONAL CLASS RULES 2018-19. 

 
På forrige ordinære årsmøte 2018 ble nye utforming av Knarrens regler etter ISAFs mal for éntype båter 
vedtatt. Det var en omfattende prosess å omforme og sikre at alle eksiterende regler kom med og at ikke nye 
tolkninger oppstod i prosessen. 

 
Imidlertid ble det i 2019 oppdaget at en regel var uteglemt og også oversett ved kryss-sjekken. 
Dette er beklagelig og ble tatt opp på IKA General Meeting 2019 og der vedtatt at teknisk komite skulle 
fremme et forslag til behandling av dette. Da i hovedsak norsk og dansk teknisk komite, Dette har blitt 
diskutert og det fremmes følgende forslag. 

 
Regel 15.3.2 fra tidligere regler «The Blue book» tas inn i «Knarr International Class Rules» 
forslagsvis under C 9.8 (2). 
15.3.2 “The jib shall be hauled with the help of winches placed outside the cockpit coaming and crank 
handles under the deck” 

 
Begrunnelse: 
Det er International enighet om at Knarren skal leveres med og ha fokkevinsjer på dekk utenfor karmen med 
sveiv under dekk. Dette bør som tidligere stå i reglene. At reglen er med er også viktig for å opprettholde 
intensjonene med de nye reglene: Bevare knarren som en éntype klasse. 
Knarrens regel C 9. 8 (2) The sheeting of the jib is free, er som tidligere 15.3.1 «The sheeting of the jib is free. 
Men med det menes at skjøtepunktets plassering på dekk er fritt, ikke hvor fokkeskjøtet hales. 

 

I Danmark har noen benyttet fallvinsjene som skjøtevinsjer. Dette er imidlertid bare aktuelt om en har 
fokkeskjøtet til skjøteblokker på hyttetaket. Det er ikke aktuelt i San Francisco da ingen har eller ønsker dette 
pga mye vind. I Norge er det ingen som har både skjøteblokker på hyttetaket og fallvinsjer. Det betraktes som 
en urettferdig fordel at fokketrimmeren kan sitte i lo og justere fokken istedenfor å gå ned i le. Knarren er en 
éntype klasse og også håndteringen av båtene skal være så lik som mulig innenfor regelverket. I tillegg kan 
skjøting med fallvinsjer på hyttetaket ikke anbefales da hyttetaket på trebåtene ikke er beregnet for en slik 
belastning. 
(Om Danmark ønsker, har de muligheten til å søke IKA om en nasjonal særregel.) 

 
Saken har også vært diskutert med NSFs teknisk utvalg som anbefaler at regelen ganske enkelt tas inn i 
teksten for 2020, da det er en klar feil og en forglemmelse. 

 
Forslag til vedtektsendring til 1.gangs avstemning. 

Forslag til Knarr International Class rules: 

Ny tekst (rødt) 
C 9.8 (2). “The jib shall be hauled with the help of winches placed outside the cockpit coaming and crank 
handles under the deck” 

 
NKK Teknisk komités og styrets innstilling: 
Forslaget anbefales vedtatt da utelatelsen er en feil som beror på en forglemmelse.
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Sak 8 Valg Norsk Knarrklubb 2020 
(Saksnummer er oppdatert etter lagt inn «8.8 Fastsette medlemskontingent») 

 
Valgkomiteens innstilling for 2020 

 
Leder og nestleder, som skal være leder valgt av NKK Øst og NKK Vest. 
Tre år før IKC oppnevnes leder av den lokal forening som har arrangementsansvaret som leder av NKK. 

 
- Leder NKK: 
- Nestleder NKK: 

Lars Jårvik 
Alexander Arnesen 

ON142 
ON98 

- Kasserer Niels R. Kiær ON98 
 

- To medlemmer av styret 
Styremedlem Øst: Morten Heldal Haugerud ON138 
Styremedlem Vest:  Carl-Fredrik Joys ON139 

 
- Revisor NKK Harald Fiksdal ON115 

 
- Teknisk komité 
Skal bestå av inntil seks medlemmer, inntil tre medlemmer oppnevnt av hhv NKK Vest og NKK Øst. 
Teknisk komite velger selv sin leder og nestleder. 

 
Medlem Øst Dag Ivar Ytreberg ON140 
Medlem Øst Morten Heldal Haugerud ON138 
Medlem Vest Lars Jårvik ON142 
Medlem Vest Geir B. Myre ON126 

 
- Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben har representasjonsrett eller gi styret 
fullmakt til å oppnevne representantene. 

 
 

-Valgkomité NKK med leder og tre medlemmer, 
hvorav halvparten skal ha tilhørighet i hhv NKK Vest og NKK Øst. 

 
Leder valgkomite: 
Medlem: 

Erik Bergsbakk Holter 
Odd Gutteberg 

ON14 
ON16 

Medlem Johan G. Hvide ON143 
Medlem Andre Farstad ON146 

For valgkomiteen Erik Bergsbakk Holter 
Johan Hvide 

ON 14 
ON 143 

26.02.2020   

 


