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Innkalling til  

Ordinært årsmøte 2022 i Norsk Knarrklubb 
Tirsdag 22. mars kl. 18:00  

 

NKK Øst: KNS, Huk Aveny 1, 0287 Oslo, Grundig rommet. 

NKK Vest Bergens Sf.  Hjellestadvegen 247, 5259 Hjellestad 

 

Program 
 

Kl 18:00 Årsmøtene i NKK Øst, NKK Vest og NKK holdes parallelt:  

 

1.1) Kl 18:00 Ordinært årsmøte 2022 i Norsk Knarrklubb Øst 
Årsmøte NKKØ Dagsorden angitt under årsmøtet nedenfor.  (Side 2) 

 

1.2) KL 18:00 Ordinært årsmøte 2022 i Norsk Knarrklubb Vest 
Årsmøte NKKV Dagsorden angitt under årsmøtet nedenfor.   (Side 17) 

 

KL 18:30 Ordinært årsmøte 2022 i Norsk Knarrklubb 
Årsmøtet i NKK er felles for alle medlemmer i NKKØst og NKKVest:  

- Årsmøte NKK. Dagsorden angitt under årsmøtet nedenfor.   (Side 24) 
 

Pause:   Pizza og enkel servering 

 

KL 19:30 – ca. kl 21  Lokale Medlemsmøter 

Medlemsmøte i NKK Øst  
1. Gjennomgang av de kappseilingsreglene man normalt kommer ut for i en Knarr-

regatta - fra før start til målgang. v/ Dag Ivar Ytreberg ON 140 

2. Sesongen som kommer 

3. Eventuelt 

 

NKK Vest Medlemsmøte  
1. Sesongen som kommer 

2. Eventuelt 
 

Båteiere & mannskap er hjertelig velkommen til hyggelig Knarr og seilerprat! 
 

21.02.22 Styret 

 

Når ikke annet er angitt  Foto: ON 138 Morten Heldal Haugerud  

mailto:lars.jaarvik@mulitconsult.no
mailto:alexander.arnesen@sprell.no
mailto:morten.heldal.haugerud@gmail.com
http://www.knarr.no/
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1.1) Ordinært årsmøte 2022 Norsk Knarrklubb Øst 
Orgnr 922 085 382 

 

Tirsdag 22. mars kl. 18:00  

 

KNS Huk Aveny 1, 0287 Oslo, Grundig rommet. 
 

 
 

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 som behandles under NKK. 

 

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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Sak 4)   Årsberetning NKKØ 
 

Årsrapport 2021 Norsk Knarrklubb – Øst  
 7. Mars. 2022 

Kjære Knarrvenner.  

2021 ble nok en annerledes seilsesong,  

Medlemsmøter ble digitale, og vårsesongen ble reddet av NKKs «etappeseiling». Bundefjorden Sf vår-cup og 

et NM som KNS istedenfor å måtte avlyse ble gjort om til sommerseilas.  

 

IKC i Bergen måtte avlyses igjen pga covid-19 – går videre til Danmark for 2022 og tilbake til Bergen i 2023 

deretter SF, DK, Oslo osv.  

Men på høsten ble det bedre med deltagelse i Oslo Sf Høstserie, H.M.Kongens Serie, og KNS høstregatta. 

Årsfest fikk vi også holdt med dobbelt premieutdeling både for 2020 og 2021 sesongen. (Ref. resultatlister) 

 

Styret har gjort en formidabel jobb gjennom sesongen med å revurdere planer og finne nye kreative løsninger 

slik at vi tross alt fikk seilt, og konkurrert faktisk hver uke både i vår og høstsesongen. 

Det har blitt avholdt 5 styremøter.  

 

Vi har hatt innlegg i Seilas om Knarren og aktiviteten rundt båten.  

For å øke interessen og gi flere muligheten har NKK-Øst anskaffet en Knarr som fra 2022 leies ut til 

interesserte. Dette er en avtale med KNS som står for båtplass og opplag og NKK-Ø holder båten. I tillegg 

kommer en lånebåt som er i privat eie. (Ref. www.knarr.no og artikkel i SEILAS nr 1 2022)  

Dette er spennende og tusen takk til alle om har bidratt til å få dette til. 

 

Det gleder oss at det i år er kommet flere nye Knarrseilere, som også har gjort seg gjeldene på banen.  

Vi håper å få se enda flere av dere til neste år. Velkommen til alle nye både skippere og mannskaper! 

 

Morten har, i år igjen, laget en flott årsberetning med utrolig mange fine bilder, og den er beviset på at 

Knarrseilere ikke lar seg knekke av en skarve – om enn langvarig pandemi, som vi nå ser slutten på! 

 

Jeg gleder meg veldig til 

årets sesong. Uten 

meter’n og begrensninger 

på antallet om bord! 

 

Vi møtes på brygga! 

 

Hilsen  

Alexander Arnesen 

Leder NKK Øst,  

nestleder NKK 

  

Alexander i nyrestaurert 

ON 98 er klar for ny 

sesong!  

 

http://www.knarr.no/
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Norsk Knarrklubb Øst - Aktiviteter og seilaser 2021 

Tekst og foto: ON 138 Morten Heldal Haugerud, om ikke annet er angitt. 
 

For å skape litt mer blest om Knarrklassen har NKK Øst i 2021 prøvd å gjøre klassen 

mer synlig i tillegg til at 20 knarrer, side om side på J-bryggen, blir lagt merke til.  

 

Seile bryggelangs: Som del av etappeseiling i september ble etappen tilbake til havn 

lagt om Oslos kaier fra Munch til Filipstad. Det skapte oppmerksomhet på bryggene 

og vi ble behørig fotografert og vinket til.  

Her var det ikke først i mål som gjaldt. Heller sist i mål - eller flest tilrop       

 

Leie en Knarr 

Lyst til å prøve å seile Knarr?  

NKK Øst har i 2021 anskaffet en 

Knarr i samarbeid med KNS. NKK 

Øst holder båten, KNS holder båtplass 

og opplag. En båt i privat eie tilbys 

også. KNS holder havneplass og 

opplag. Begge båen er godt utstyrte 

glassfiber Knarrer. Dette vil for neste 

år komme i ordnede former via KNS 

Boatpool eller gjennom Norsk 

Knarrklubb direkte.  

 

  

Kontraster 1, Munch og Knarr ON 140!     Kontraster 2 Akerbrygge, Grace og Knarr ON 130 

Lånebåtene ON 134 Foto Inge-Bertin Almeland og ON146. Foto Morten H.H 

ON134 midt i feltet.    Foto Inge-Bertin Almeland 
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For Norsk Knarrklubb Øst ble sesongen 2021, som 2020, ikke som andre seilsesonger da Covid-19 

pandemien holdet fortsatt stand.  

Fysiske vintermøter var ikke mulig. Medlemsmøte med foredrag og årsmøte ble derved gjennomført digitalt, 

NM, KM, og IKC avlyst. Men vi fikk likevel seilt en god del – faktisk hver uke!   

 «Knarr Doublehanded», bare to om bord, som ble introdusert i 2020 gjaldt fortsatt, selv om ble lettet på i 

høstsesongen  

 

Vintermøter.  
10-11-2021 Webinar - Kappseilingsreglene i praksis ved Karl Petter Haugen (invito@online.no) 

Med boken: "Forstå Kappseilingsreglene"  Kappseilasene forklart med illustrasjoner ANBEFALES 

Bestilles ved e-post til: Karl Petter Haugen (invito@online.no 

 

27-01-2021  

Grunnleggende regler og nytten du har av de i strategi og taktikk. 

 

Ved Mathias Mollatt trener og landslagseiler  

Gikk gjennom mange 

situasjoner som oppstår, 

forklarte reglene og ga 

nyttige tips . 

 

DEL 1: 

Grunnleggende regler 
PARTS 2 – When boat 
meets 

 

DEL 2: Konkurranse-

situasjoner

 Røvertriks og 

arbeidsoppgaver 

Til slutt: Alle godt ting er tre: Start bra  - Seil fort – Seil mot merket! 

 

Nyttig lenke hvor du kan trene på reglene på tre nivåer av vanskelighetsgrader. 
http://game.finckh.net/indexe.htm 

 

Gjennomgang av endringer i kappseilingsreglene 
https://youtu.be/4jAeMYm0QHc 

 

Kappseilingsreglene 

Nyttig artikkel om kappseilingsreglene 
https://www.sailracesystem.no/regattasystem/regatta/fraseil/19/Omkappseilingsreglene.pdf 
 

17-03-2021 Årsmøtet  NKK-V, NKK-Ø og NKK 12-3-2020, ble gjennomført på Teams.  

 

20.03.2021 Digitalt møte på Zoom: «The Knarr Mystique»  

Et program om Knarren båten og miljøet lagd av amerikanske knarrseilere «Hva er mystikken og 

hemmeligheten med Knarren» med deltagere fra Danmark og Norge.  

 

Trimmekveld: Årets trimmekveld på bryggen ble også avlyst pga. avstand og antalls begrensinger 

Det forhindret ikke Knarrseilere i å trimme både på bryggen og på vannet. Båtene var jo på vannet igjen ! ☺  

mailto:invito@online.no
http://game.finckh.net/indexe.htm
https://youtu.be/4jAeMYm0QHc
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Seilsesongen Våren 2021 var fortsatt sterkt preget av covid-19 restriksjoner og en normal regattasesong 

kunne ikke gjennomføres. Men regattaseiling fikk vi likevel, som Knarr doublehanded dvs. to om bord. 

 

Etappeseiling 

Hver tirsdag i vårsesongen og et par i høstsesongen ble det invitert til Knarrklubbens eget opplegg etter 

initiativ og utarbeidelse av ON 140 Dag Ivar Ytreberg. 

 

I år var startprosedyren vesentlig forbedret; –  

Startlinjen rett utenfor Dronningen var endret til mellom firkantet rød bøye og Kongeskipets søndre bøye, 

perfekt på sønnavind. Det ble gitt lydsignaler og brukt flagg som i vanlig startprosedyre fra startbåt som var 

seilende knarr ON140 Dag Ivar, med ON 138 Morten som assisterende startbåt, målbåt, skribent og fotograf. 

Både invitasjon og omtale med reportasje og foto ble lagt ut på SPOND. 

 

Det var god deltagelse med 8-14 båter hver gang.  God trening og spennende seilaser både for nye og erfarne 

Knarrseilere med tre starter på en ettermiddag og sosialt på bryggen med utveksling av erfaringer. 

  

Dag Ivar i ON 140 er regattasjef og startbåt  Mot mål etter avkortning       Foto Tilo Pfleger ON145 

Vinnerglede Odd i ON16 og Inge-Bertin ON11  Tett seiling på mållinjen var helt vanlig.  

Starten har gått! 
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Bundefjorden Sf. vårcup  

Alltid hyggelig å være velkommen i Bundefjorden som også ga Knarrene egen start begge dager blant alle de 

større båtene! Det ble lagt merke til og satt stor pris på.  

Når det ikke er pølsebane, hvor det startes midt på banen, er det start inne ved Malmøya. Lørdag i skikkelig 

sommervarme var det seiling på Mosseveien banen. Søndag i gråvær, men bra med vind ble det Operabanen 

med runding av isfjellet ved Operaen. Her gjaldt å finne beste løp i sund og i le av øyer.  

ON 138 Morten og Jens Erik mot havn etter regatta i fin vind og sommervarme    Foto Oskar Kelp ON104.  

2. og 3. pl. til ON130 Nils Petter, ON109 Martin  

Hyggelig med kjempeblid regatta komite! 

ON 130 Nils Petter var første rundt Isfjellet.  
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KNS Sommerseilas 

Det skulle vært NM 19-20 juni. Det satte Covid-19 restriksjonene en stopper for. Når det ikke var mulig å 

delta på tvers av regioner så ble det ikke NM, men sommerseilas. 

 

KNS lagde et flott arrangement for Knarr og Soling med spennende seilaser på «flatt føre» hvor å holde fart i 

båten var viktig – og ha «nese» for hvor vinden var eller kom.  

Populærvar Grillvognen lørdag etter seilasene med samling på det grønne. Et hyggelig og godt innslag. 

 

  

Generalsekretær Anders Kristensen fulgte med.  

ON130 Blåmann Nils Petter og Jibbe tok 1.pr. .  Populær hyggelig Food Truck ga god stemning.  
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H. M. Kongens serieseilaser 24.-26. august 2021 

Ingen dager er like i H. M. Kongens Serieseilaser, det er en tradisjon og den slo til også i år. I år var alle 

ekstra glade for at seilasen igjen kunne arrangeres etter noe lette på COvid-19 restriksjonene.  

Første dag tirsdag ble av det lettere slaget mens andre dag onsdag vartet opp med kuling fra syd. Det ga 

utfordringer for mange klasser. Noen seilte i brygga, noen på land. Men alle Knarrene som startet klarte seg 

godt, ingen skader på hverken båt eller mannskap. Det viste seg ved målgang at «de eldste er eldst» som det 

ble uttrykt fra regattakomiteen.  

Tredje regatta onsdagen ble dessverre avlyst da kulingen fortsatte og komiteen hadde registrert for mange 

mastebrekk og skader tirsdag, men som sagt ingen skader på Knarrene. 

 

  
H.M.Kongens Pokal til ON130 Blåmann Nils Petter og Lars Haugfo.s 

Tv: 2. dag Kuling ON 140 slår foran i le av ON130. Th. ON140 ON130 i mål på 2. og 3. pl. Sett fra ON138. 

1. dag. Lett vind ON 130, 137, 154, 16, sett fra 138  Stjernen med kong Harald i spissen har full kontroll 
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KNS Høstregatta 5. nov for Knarr og Soling 

10 Knarrer var påmeldt til søndagens høstregatta, hvor vinden kom først sent på ettermiddagen, likevel klarte 

regattakomiteen å få til 2 regattaer.   

 

Den første på en forsiktig vestavind, som løyet, men vi kom i mål.  

Den andre ble riktig fin da sønnavinden kom ut av Bunnefjorden og det ble flotte regattaforhold 

 

 

 

  

Bunden vaskes med «Cheap diver» - Smart!  Mye «tung» søndagstrafikk på Bunnefjorden. 

Speider etter vind I mål på 1. regatta – Knarren seiler foruten vind! 

God sønnavind i 2. seilas.  Hvite seil mot mål   
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Oslo Seilforening - Tirsdags regattaer – Høstserie 10.8 – 28.9 2022 

Det var god deltagelse i høstserien med 16 knarrer. Høsten ble preget av lett vind og to tirsdager helt uten 

vind. Men det ble likevel oftest 2 fine regattaer på ettermiddag kveld takket være god regattaledelse, med fine 

startlinjer og god lengde på banene. En dag løyet vinnen så bare en båt kom i mål – da ble det seilt mer på 

strømmen enn på vinden. Mørket kommer fort i september – godt det er sommertid! Avslutning med 

lanterner er en ikke ukjent opplevelse, og bruk av hodelykt for å pakke båten.  Seilsesongen går for fort!  

Knarrhilsen ON140 Dag Ivar Ytreberg og  

Emmanuel Hernandez hilser – godt seilt! 

Nordavind på flatt vann er spennende 

ON140 Dag Ivar Ytreberg vant høstserien! 

Gratulerer! 

Sist høstregatta. Feltet og ON79 på vi i havn 

med lanterner satt! 

Tilo Pfleger ON145 og Oslo Sf konsentrerer på 

resultatene - nå er det premieutdeling snart! 

Bjørn Mørland-Pedersen med Bjørn Andersen i 

dommer/bøyebåt kjører god doublehanded ledelse 
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Resultater fra sesongen 2021 for NKK Østlandet: 

Etappeseiling NKKØ Våren 2021 ON 130 Nils Petter Haugfos, Drammen Sf  

Bundefjorden Sf. Vårcup  ON 130 Nils Petter Haugfos, Drammen Sf 

Sommerregatta KNS ON 130 Nils Petter Haugfos, Drammen Sf  

H.M.Kongens Serieseilaser  ON 130 Nils Petter Haugfos, Drammen Sf 

KNS Høstregatta ON 130 Nils Petter Haugfos, Drammen Sf  

Tirsdagsserien Høst Oslo Sf / KNS ON 140 Dag Ivar Ytreberg KNS 

Bronseknarren og Ranking 2021 ON 130 Nils Petter Haugfos, Drammen Sf  

Sams Minnepokal ON 138 Morten Heldal Haugerud, KNS, 47 starter 

 

Det vises ellers til NKKØst Resutatbørs 2021 eget vedlegg med  sammenlagtlister og vandrepremier, samt 

resultatlister over alle regattaer.  

 

Årsfesten var som vanlig første fredag i november 5.11 med premieutdeling for hele sesongen.  

Stor takk til Tonje og Niels 

for å åpne sitt elegante og 

romslig hjem for årets 

knarrfest, sørge for nydelig 

mat og meget god stemning. 

Premiebordet ble rikholdig 

med to år på en gang, selv 

om en del manglet pga 

koronaen. Her var noe til 

alle.  

Regattasjef for 

etappeseilasene Dag Ivar 

delte i tillegg ut premier fra 

egen samling til ivrige 

deltagere som ikke kom på 

pallen i disse populære 

seilasene 

 

Året som kommer: 2022.  

Vi håper nå at Covid-19 pandemien, ikke kommer tilbake og at det blir en «normal» sesong. 

 

NM 18.-19. juni, Bergen Sf, godkjent NM krever at minst 15 båter må ha fullført!  

NKK Øst vil som tidligere år forsøke å delta i Bergen og håper at det er OK båter til låns.  

 

for øvrig vil vi fortsette med treningsregattaer på tirsdager i regi av Oslo Sf. 

Bundefjorden Sf Vårcup kommer 4- 5. juni  

Årets Færderseilas kommer som normalt andre helg i juni 10-12-juni  

I KNS Høstregatta i begynnelsen av september lørdag og søndag 3.-4. sept.  og  

Vikingknarren er i september 10.-11.9 – med sensommerfest på Ytre Vassholmene! 

IKC 31. juli.-7-august i Bergen: Uttak: ON130 N. P. Haugfos, ON 138 M. H. Haugerud, ON 140 D. I. 

Ytreberg, ON 154 Bjørn Ekholt   

God stemning og mange premier på årets årsfest – her var noe til alle..! 
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Styret i NKK NKKØ NKKV har i 2021 bestått av:  

Styremedlemmer 

• Lars Jårvik ON 142, NKK leder, leder NKK vest 

• Alexander Arnesen ON 98, leder NKK øst 

• Tilo Pfleger ON 145, sekretær 

• Niels R. Kiær ON98, kasserer NKK og NKKØ  

• Morten Heldal Haugerud ON138, styrem.NKK, NKKØ 

• Carl-Fredrik Joys ON 129 styremedlem NKK, NKKV 

• Dag Ivar Ytreberg, ON 140 styremedl. NKKØ 

• Tor Helge Vahlen ON 150 styremedlem NKKV) 

• Geir Bjarne Myre ON 126 styremedlem NKKV 

 

Varamedlemmer:  

• Lars Fredrik Haugfos ON 130,  

• Lise Horntvedt ON 14 

• Bjørn Roald Ekholt ON 154 
 

Kasserer Vest: Carl-Fredrik Joys ON139 

Revisor Vest og NKK: Harald Fiksdal ON 115 
 

Revisor NKKØ:  

• Per Jørgen Waaler ON 72, ON 38 
 

Valgkomité NKK:  

• Erik Bergsbakk Holter ON 14 NKKØ, NKK 

• Odd Gutteberg ON 16 NKKØ NKK 

• Johan G. Hvide ON 143 NKKV, NKK 

• André Farstad ON 146, NKKV, NKK 
 

Følgende komiteer er nedsatt av styret, 

Teknisk komité NKK: 

• Morten Heldal Haugerud ON 138, leder 

• Lars Jårvik ON 142 

• Dag Ivar Ytreberg ON 140 

• Geir Bjarne Myre ON 126 
 

Festkomité NKKØ: 

• Knut Espenes ON 75 

• Lise Horntvedt ON 14 
 

WEB-Master: Tilo Pfleger ON 145 

NKKØ dugnad for å montere ekstra fortøyningsbeslag for å fortøye til vinsjen slik at Knarrene ligger på linje 

ON 79 har toppet sommermannskapet! 

ON 137 skipper Svein med mannskap gleder seg 

Alfred og Ragnvald  sommerseiling bryggelangs 

med ON138! God vind er gøy! 



Årsberetning Norsk Knarrklubb 2021 

     Side 14 av 40 

Sak 5. Behandle NKK Øst regnskap i revidert stand.  
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Revisjonsrapport NKK Øst 2020 
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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 2022 
 

Valgkomiteens innstilling for 2022 
 

Leder: Alexander Arnesen  ON98  

Kasserer:  Niels R. Kiær   ON98 

Sekretær:  Konstitueres av styret 

 

Styremedlemmer 

-  Morten Heldal Haugerud ON138 

-  Dag Ivar Ytreberg  ON140 

 

 

Vara medlemmer (Kan velges flere til spesielle oppgaver) 

-  Lars Haugfos   ON130 

-  Lise Horntvedt   ON14 

- Bjørn Roald Ekholt  ON154 

- Martin Caspersen  ON109  NY 

 

 

 

Revisor:  Per Jørgen Waaler  ON38 

Valgkomité 

- leder:  Erik Bergsbakk Holter ON14 

- medlem  Nils Petter Haugfos  ON130 

- medlem:  Odd Gutteberg  ON16 

 

Festkomite (Fastsettes av styret) 
 Lise Horntvedt ON 14 

 Knut Espenes ON 75 
 

Webmaster (Fastsettes av styret) 
 Tilo Pfleger  ON 145 

 

 
 

For valgkomiteen  Erik Bergsbakk Holter  ON 14 

 Nils Petter Haugfos ON130 
 Odd Gutteberg ON16  

 

Går ut: Tilo Pfleger, ON 145, takkes for flere år som utmerket sekretær.  

 
Dato 08.03.2022 
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1.2) Ordinært årsmøte 2022 i Norsk Knarrklubb Vest 
Org.nr: 922093024 

 

Tirsdag 22. mars kl. 18:00  
 

Sted: Bergens Sf.  Hjellestadvegen 247, 5259 Hjellestad  

 
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 2021 

     Side 19 av 40 

 

 

Årsrapport fra Norsk Knarrklubb Vest 2021 
 

Planlegging av IKC 

Planleggingen av IKC 2021 gikk sin gang i god tro om at det skulle bli et åpnere samfunn, men 

koronaepidemien slapp ikke taket. Også i år var det meste på plass, alt lå klart for å kjøre i gang. Vi ventet 

med endelig beslutning så lenge det var mulig, men til slutt innså vi at det ikke kom til å gå. Vi besluttet også 

denne gangen å avlyse etter at Johan Hvide gav en grundig oppsummering av situasjonen på brygga en 

tirsdag da vi ellers møtes for regattaseiling. Dette var tungt, vi håper at det aldri vil skje igjen.  IKC vil 

gjennomføres i København i 2022 og så prøver vi igjen i Bergen i 2023.  

 

Årsmøte 

Dette kunne heller ikke gjennomføres på vanlig måte i år. Det ble derfor laget et opplegg for gjennomføring 

digitalt. Dette fungerte utmerket, noen møtte på Teams og noen i klubblokalene til Bergens Seilforening. Det 

refereres for øvrig til protokoller fra disse årsmøtene. 

 

Regattaseiling 

Den oppsatte terminlisten ble satt på vent på grunn av strenge 

regler for gjennomføring av sportsarrangementer. I Knarr seiler 

man bra med kun to ombord og mange seiler med 

familiemedlemmer. Opplegget fra i fjor ble videreført med 

åpning for endring til høstsesongen. 

Det ble lagt ut merker på fast posisjon av BS til bruk for både 

oss og T&H, Det ble en bedre ordning med hensyn til 

startprosedyre enn i fjor. Vi bemannet startbåt på dugnad, 

styremedlemmene tok sin tørn og vekslet annen hver tirsdag 

med T&H. Dette fungerte utmerket. 

 

Alle planlagte seilaser under vårsesongen ble gjennomført med 

i alt 6 seilaser. På høsten ble det åpnet for normal seiling og i 

alt ble det gjennomført 15 seilaser hvor av 2 som 

helgeregattaer, Kretsmesterskap og Klubbmesterskap.  

Seilasene ble gjennomført under flotte forhold. Spesielt var 

seilasene i juni flotte med god vind og skikkelig 

sommertemperatur. Tirsdagsseilasene gav oss gode muligheter 

til å utforske vind og strømforhold på en måte vi sjeldent gjør.  

 

Å seile opp og ned Raunefjorden i hele dens lengde byr på mange utfordringer og de fleste fant både vindhull 

og motstrøm der en minst ventet det. Geir Myre hadde en flott sesong og fikk flest førsteplasser og ble best i 

vårsesongen. Det ble gjennomført premiering på brygga etter innkomst siste seiledag, nesten 100% iht. til 

strenge avstandsregler. Bra at ingen er blitt syke. 

Serieseilasene ble også benyttet til mannskapsbytte der de mest erfarne skipperne gikk om bord til de som 

ønsket tips. Alle som var med på dette fikk gode og lærerike seilaser og alle båteiere fikk lister på hva som 

må forbedres, på båten, og på fjorden. For mange ble dette årets store opplevelse både for båteiere, skippere 

og mannskaper. Svært lærerikt for alle. 

 

I løpet av sesongen har vi flere vinnere av enkeltseilaser enn det som har vært vanlig. 7 vinnere av 15 er flott. 

Å heve nivået og få mange vinnere gir inspirasjon og en får morsommere seiling.  

Serieseilas for høstsesongen ble vunnet av Geir Myre.  

Kretsmesterskapet ble avviklet over 2 dager med i alt 5 seilaser. Johan Hvide fikk en god serie og vant. 

Fornøyd rormann i ON 142  

Foto Lar Jårvik 
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Klubbmesterskapet var i år ikke på samme dag for alle klasser grunnet dårlig koordinering under utarbeidelse 

av terminlisten. Men vi fikk en perfekt avslutning på sesongen, topp forhold på Raunefjorden og 4 flotte 

seilaser. Geir Myre mestret forholdene svært bra og vant.  

 

Oppsatt NM i Oslo ble stoppet pga både nasjonale og lokale regler. I siste instans var det den lokale legen 

som skulle godkjenne arrangementet hvilket han ikke gjorde. Det ble gjennomført en erstatningsregatta for 

NM hvor også vi her vest var invitert til å delta. Men tidspunktet passet ikke, så ingen fra Bergen deltok. 

NM blir i Bergen 18.-19. juni neste år. Søknaden er innvilget av Norges Seilforbund. 

 

Flåtestatus 

En opptelling viser at vi har per i dag brukbart mange og gode båter i Bergen. NOR 146 ble dessverre solgt til 

Oslo, men leveres først neste år til ny eier, det dukket ikke opp nye båter i år.  

Flåten har 15stk glassfiber Knarrer med alumast og alle er i god stand. Det er 4stk som er bygget i tre som er 

i god stand samt 3stk som ikke er regatta klare, men under rehabilitering. Videre er det 7stk båter som ikke er 

i slik stand at de kan seiles regatta med på en effektiv måte. For å sikre flåtens fremtid oppfordrer vi alle til å 

utbedre feil og mangler. Selv om man i mindre grad deltar på regattabanen selv så vil man ha større glede av 

å bruke en båt som er godt utstyrt. 

Totalt har vi nå 35 båter i vår krets. 

 

I forbindelse med IKC som var planlagt avholdt 

i Bergen i 2021 ble det kjøpt inn 21 nye fokker 

for oppgradering av seilgarderoben og for at 

båtene skulle være så like som mulig.  De fleste 

av disse fokkene er solgt videre til klubbens 

medlemmer til en rabatt, men vi har fortsatt 

noen fokker på lager.   

 

Tur seiling 

Knarren kan også brukes til turseiling. Vi vet at 

noen seilte på tur i det flotte sommerværet og 

fikk fantastiske opplevelser langt fra smittevern 

og strenge adferdsregler.  

 

Årets vinnere: 

Serie vår, koronaseiling:  Geir Myre 

Serie høst:   Geir Myre 

Serie samlet:   Geir Myre 

Høstregatta:   Carl Fredrik Joys 

 

September Cup:  Johan Hvide 

Kretsmesterskap:  Johan Hvide 

Ronking total:   Geir Myre 

Bronseknarr:    Geir Myre 

Mest deltakende:   Geir Myre 

 

 

Uttatt til IKC i Danmark 2022: 

Geir Myre 

Johan Hvide 

Lars Hvidsten 

Bjørn Ole Raknes 

 

 

  

Det hender at det ikke blåser på Vestlandet heller. 

 Foto Lars Jårvik 

 

Skjærgårdstur med ON 142                 Foto Lars Jårvik 
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Sak 5. Behandle NKK Vest regnskap i revidert stand. 
Revisjonsrapport fremlegges innen årsmøtet. 

 

 

Norsk Knarrklubb - Vest

Resultatregnskap for 2021
Regnskapsår 01.01.2021.-31.12.2021

Note 2021 2020

Inntekter  

Årsfest 2021 1 10 400,00       

Sponsor IKC 5 000,00        

NKK tilskudd IKC 10 000,00     

Stifteleses og lotteritilsynet  92 417,00

Salg av seil  114 945,00

Salg av jubilemusbok 6 1 000,00        

Kontingent 2020 2 14 300,00      500,00           

Kontingent 2021 11 600,00      

Renter -                  19,60             

Sum Inntekter 37 300,00     222 881,60   

Kostnader

Årsfest 2021 1 10 650,00       

Årsmøte/medlemsmøter  

Datakostnader  

Blomster   

Kjøp seil  193 252,00   

Mva 68 743,00     

Kontingent NKK 2020 7 150,00        

Kontingent NKK 2021 5 250,00        

Bankgebyr 61,00              545,00           

Sum kostnader 23 111,00     262 540,00   

Resultat  14 189,00     -39 658,40    

Disponering av resultatet

Overført til/fra egenkapital 14 189,00      -39 658,40    

Sum disponert 14 189,00      -39 658,40    

Norsk Knarrklubb 

Norsk Knarrklubb  Vest - Balanse for 2021
Regnskapsår 01.01.2021-31.12.2021

Note 2021 2020

Eiendeler

Omløpsmidler

DNB 5218.20.08222 114 801,13    104 512,13

DNB 1503.41.90159 40 047,68       20 497,68               

Sum Bank 154 848,81    125 009,81            

Fordringer

Fordring medlem for seil  -                   15 650,00               

Sum fordringer -                   15 650,00               

Anleggsmidler

Knarrbøker 6 7 148,84         8 148,84                 

Mastedeler fra HH 3 11 306,91       11 306,91               

Seil 4 45 000,00       45 000,00               

Brennevinslager  1,00                 1,00                         

IKC artitikler  1,00                 1,00                         

Pokaler 5 1,00                 1,00                         

Sum Anleggsmidler 63 458,75      64 458,75               

Sum eiendeler 218 307,56    205 118,56            

Gjeld og egenkapital

Sum gjeld -                   -                           

Egenkapital

Fri egenkapital 203 307,56    190 118,56            

IKC fond 15 000,00       15 000,00               

Sum egenkapital 218 307,56    205 118,56            

Sum Gjeld og egenkapital 218 307,56    205 118,56            

Norsk Knarrklubb Vest den       februar 2021

Carl-Fredrik Joys Lars Jårvik Tor Helge Hvalen

Geir Myre
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Norsk Knarrklubb 

Noter for 2021
Regnskapsår 01.01.2021-31.12.2021

Note 1

Årsfesten ble gjort opp med et underskudd på kr. 250

Note 2

Kontingent for 2020 ble først innkrevet i 2021 og bokført i 2021 

regnskapet.

Note 3

Klubben har kjøpt inn reservedeler til alumaster fra 

Hansen&Hamacher

Note 4

I forbindelse med planlagt IKC ble det kjøpt inn 21 nye fokker og 

7 storseil fra UK Sails.  7 storseil er solgt for kostpris og 12 fokker 

er solgt til medlemmene med rabatt.  Klubben har en beholdning 

på 9 fokker som er bokført til NOK 45.000.  Seilene vil bli forsøkt 

solgt til medlemmene. 

Note 5

Norsk Knarrklubb Vest eier følgende pokaler:

Bjelkerøypokalen

Kvalvågpokalen

Serie Vår

Serie Høst

Serie Total

Startpokal KM

Damepokalen

Ving Krus

Beste Bergenser IKC

Vimspokalen

Note 6

Klubben har en beholdning på 6 bøker av jubileumsboken som 

oppbevares av formannen.  En bok er solgt i 2021 for kr. 1.000.
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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 2022 
 

Valgkomiteens innstilling for 2022 
 

 

Leder:  Lars Jårvik   ON142 

Kasserer:  Carl-Fredrik Joys  ON139 

 

Styremedlemmer 

-  Geir B. Myre   ON126 

-  Tor Helge Valen  ON150 

 

Revisor:  Harald Fiksdal  ON115 

 

Valgkomité 

- leder: Johan G. Hvide  ON143 

- medlem  Andre Farstad   ON146 

 

Revisor:  Harald Fiksdal  ON115 

Valgkomité 

- leder: Johan G. Hvide  ON143 

- medlem  Andre Farstad   ON146 

 

 

 

For valgkomiteen   Johan G. Hvide .. ON143 

 Andre Farstad (medlem) ON146 

 

08.03.2022  
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Ordinært årsmøte 2022 i Norsk Knarrklubb 
Org.nr 983 253 458 

 

Tirsdag 22. mars kl. 19:30  
 

Årsmøtet foregår på felles tidspunkt i NKK-Øst og NKK-Vest 
 

 

NKK Øst: KNS, Huk Aveny 1, 0287 Oslo, Grundig rommet. 

 

NKK Vest Bergen Sf.  Hjellestadvegen 247, 5259 Hjellestad 

 

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 forslag og saker. Innkomne forslag 

 6.1. Fastsette medlemskontingent  

 

7. Forslag til endring av klasseregler for Knarr. 

 7.1. Forslag til endring av klassereglene etter forslag Dansk Knarrklubb for behandling av IKA  

 1. gangs behandling 

 Ref vedlegg og omttale under søken nedenfor. 
 

 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/class-rules 

 

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. 

---- “----  

https://www.knarronedesign.com/class-rules
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Sak 4) Årsberetning NKK 
 

Årsberetning for Norsk Knarrklubb 2022. 

 

(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 2021 har NKK ikke hatt annen aktivitet enn følge opp klubbens eierskap i knarrformer lisensiert ut til Chr. 

Schneidereit i Stade (Tyskland): Styret har arbeidet med forskjellige løsninger knyttet til sikring av formene, 

uten at det pr årsmøtet er nådd noen konklusjon. Det arbeides med lagring av formene i Norge eller 

lisensiering til nytt verft.  NM og IKC ble ikke avholdt i 2021 som følge av Covid-19 pandemi. 

 

Det er sørget for å opprettholde klubbens premiesamling, ivareta Knarrens regelverk som éntype båt, i 

samarbeid med «International Knarr Association” og utenlandske Knarrklubber. 

 

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 52, Vestlandet 34. resten andre steder langs kysten. 

 

Foreningens regnskap viser et overskudd på kr. 142 som legges til egenkapitalen.  

. 

 

 

 

Oslo/Bergen den 02.03.2022 

 

Lars Jårvik 

Sign 

 

 

Alexander Arnesen 

Sign 

 

Morten Heldal Haugerud 

Sign 

 

Carl-Fredrik Joys 

Sign 

 

Dag Ivar Ytreberg 

Sign 

 

Tilo Pfleger 

Sign 

 

Geir Bjarne Myre 

Sign 

 

Niels Kiær 

Sign 
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Til Årsberetningen for Norsk Knarrklubb 2020 

fra Teknisk komité  Dato: 16.02.21 
Det har i 2021 blitt arbeidet med følgende saker: 
 
- Nybygging av Knarr.   
Bootswerft C. Schneidereit (CS) har som kjent nedlagt nybygging av båter og vedlikeholdsarbeid.  
 
Former maler etc. er inntil videre tatt vare på hos CS. Det arbeides nå med å skaffe en ny bygger og å finne et 
nytt sted å lagre former, maler mv. (Å flytte dette krever tre trailer lass). Alle formene er tatt vare på, men 
noen trenger noe vedlikehold ang ytre beskyttes samt at en av innerformene bør fornyes. Maler og utstyr til 
Knarr er lagret samlet innendørs. Alt er merket. I løpet av 2022 må produksjonsutstyret flyttes, og det er, om 
en ikke finner et nytt verft, besluttet å flytte det til Norge for midlertidig lagring i Seatrans transitthavn, slik at 
de enklest mulig kan flyttes når en finner en ny Knarrbygger. 
Det var kontakt med et dansk båtbyggeri, men de var ikke interessert i å ta Knarren inn i sin portefølje, bare 
bygge på oppdrag og ønsket å ha betalt for å oppbevare formene. Det er nå kontakt mot to andre verft  
 

- Knarrboken IKC50 «It’s not the game, but the way it is played» 
Boken ble som kjent lansert i 2018 da IKC ble avholdt for 50. gang og det var 75 år siden Knarren forlot 
tegnebrettet.  
Boken er stadig meget populær og det er fortsatt noen bøker igjen –  
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.  
 

Kontakt Morten Heldal Haugerud, om du er interessert: E-post morten.heldal.haugerud@gmail.com    95757236 
 
- International Knarr Association (IKA) 
Da det ikke har vært noe IKC er også IKA møtet 2020 og 2021 utsatt til 2022 i København.  
2021 har vært et spesielt år for alle Knarrmiljøene, men alle steder har det vært seiling med de begrensinger 
som lokale korona restriksjonene har krevd. 
 
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/rules .  
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 at det er færrest mulig. 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. 
 
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! 

mailto:morten.heldal.haugerud@gmail.com
https://www.knarronedesign.com/rules
https://www.knarronedesign.com/
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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  
- Forsikringsagenturet Pantaenius, https://www.pantaenius.com/dk-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   
Dag Ivar Ytreberg ON 140, Geir Bjarne Myre, ON 126.   

 

Et av flere viktige mål på Knarren er J-målet.  

Avstand forkant mast når masten står akter i mastehullet og fokkestagets kjæring med dekk. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Avstand baugspiss til fokkestag påvirker særlig 

båtens lo/le girighet 

J-målet: 200 cm forkant mast når masten står akter i 

mastehullet – fokkestagets skjæringspunkt med dekket 

er viktig 
Skjøtestolpe med full kontroll på 

storseilskjøte, løygang og hekkbardun i 

ON 11 Inge-Bertin 

Denne oppfyller kravet i reglene.  

mailto:tom.nielsen@osloassuranse
https://www.pantaenius.com/dk-no/
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RESTAURERING AV KNARR 
Det foregår en stor restaurerings aktivitet hele året. Sollerud Slipp og Båtbyggeri er blitt et samlingsted for 

restaurering av Knarr. Her får du gode råd og du kan også få hjelp dersom det er ting som du ikke ønsker å 

gjøre selv. Mye av aktiviteten skjer om vinteren slik at båtene kommer på vannet igjen til våren. Noen 

prosjekter er større og går over flere år. 

 

ON35 blir restaurert fra bunnen av, av Inge Bertin Almeland som tidligere har restaurert sin gamle Knarr 

ON11.   

Ref. Hans blog om både ON11 og ON35. 

http://plankton-11.blogspot.com/ 

 

I år er kjølen kommet på igjen og det pågår legging av nytt dekk. 

 

  

ON 35 Kjølen har vert av for sandblåsing og rustbeskyttelse og monteres med nye kjølbolter. 

ON 35 Ny rorstokk og ror montert         Ny lang mastefisk – så masten kommer lenger frem 

Alle 4 foto Inge-Bertin Almeland 

 

http://plankton-11.blogspot.com/?fbclid=IwAR2YiJX29lDKTh4-vAg0PJUtBRuUs68y_mfKExEqmD5XqFz8rMmpWA_XnV8
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ON 35  Nytt dekk  i 2x6mm finer og nye dollbord og midtfisk legges.  Begge foto Inge-Bertin A. 

ON 35  Skottet er pusse og nye kistebenker lagd.          Ny rorhylse er klar            Begge foto Morten. H.H   

ON 35  Forsterkning dekk-skrog Foto Morten. H.H. Ny skyveluke limes sammen   Foto Inge-Bertin A. 
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Det er flere som legger nytt dekk. Bl.a. ON16 Odd Gutteberg, ON78 Birger Scavenius og ON44 Georg 

Ianke, og ON 25 Børre Lien, som har lagt nytt teakdekk.. 

ON 78 

Birger Scavenius har gjort en omfattende restaurering på ON 78 de siste tre årene. Den er blitt tettet for 

lekkasjer, foretatt utskifting, lusing, all gammel maling og lakk fjernet og fornyet. etc.  

Dekket fornyet ved at gammel duk ble tatt av, Det gamle granborddekket så svært bra ut, kun et par mindre 

utskiftinger. Det ble derfor «eksperimentert» med å legge duk med epoxy oppå dette istedenfor å skifte ut 

med plater. Under arbeidet ble det oppdaget råte i del av kjølstokken i hekken som måtte skiftes.   

Båten ble sjøsatt i 2020, men sank ved bøyen under en kraftig høststorm! Det bærer seilene preg av, så  

trenger nye seil! Masten var råtten i nedre 100 cm og ble skjøtet, men brakk, så nå har båten fått «ny» brukt 

mast uten lyter.  Nå er planen å få båten seil og regattaklar på vannet i 2022       

  

ON 16 Odd Gutteberg legger nytt dekk. Duk og gammelt dekk av pløyde granbord erstattes med 12 mm finer. 

Foto Inge-Bertin Almeland 

ON 78 Kjølstokk i hekken er skiftet ut. 

Hele skroget ble pusset ned og fikk ny lakk. 

Foto Birger Scavenius 
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Birger sier:  

Det viktige er å prøve å holde disse flotte båtene i god stand og glede seg over seileegenskapene til disse 

nydelige båtene. 

 

 

ON 44 

   

ON 44 til Georg Ianke er under omfattende restaurering. 

Nå legger han nytt dekk. Legg merke til god overlapp i skjøten. Alle dekksbjelker mm er på forhånd fornyet og 

masten flyttet.  Foto Georg Ianke 

 

ON 78 Gammel duk og maling er fjernet. Det var flere lag og måtte plukkes av med kniv! Tok utrolig med 

tid. Klart for å legge ny duk. – prøver nå med duk og epoxy..            Alle foto Birger Scavenius 
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RESTAURERING PÅ VÆRFT 
ON 38 til Per Waaler kom tilbake i 2021 fra Memel Werfte i Litauen!  

At Per har reddet en Knarr er det ikke my tvil om! 

 

Se restaurering av ON38 , samt andre båter, på verftets Facebook side - til inspirasjon! - : 
https://www.facebook.com/MemelWerfte/photos/pb.144980772331561.-2207520000../1453310724831886/?type=3&theater   

 

Her er en kort presentasjon av prosjektet. Det er i hovedsak fribordet og jernkjølen som er originalt 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/MemelWerfte/photos/pb.144980772331561.-2207520000../1453310724831886/?type=3&theater
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Tilbake i Oslo på Sollerud Slipp og Båtbyggeri for å få montert jern- og blindkjøl og ror. Planen er sjøsetting i 2022. 
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Foto Memel Yard,  Per Waller, Alexander. Arnesen og Morten Heldal Haugerud 
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Sak 5– Godkjennelse av regnskap NKK 2021  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sak 6 Årsmøtet for Norsk Knarrklubb - Innkomne forslag 
Etter NKKs lover skal forslag til klubbes lover og knarrens regler vedtas 2 ganger om ikke ½ parten av de 

stemmeberettigede medlemmer er tilstede ved første avstamning. Vedtatt forlag til endring av knarrens regler 

skal deretter snarest oversendes til IKA Technical Committee for å fremmes for IKA General Meeting (IKA 

GM). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sak 6.1 - Behandling av forslag til Knarrens regler 
Forslag fremmet fra Dansk Knarrklubb, som ønsker de tatt opp i IKA GM under IKC 2022 

Det refereres til vedlagte forslag fra Dansk Knarrklubb som er behandlet på deres årsmøte 22. nov 2021. 

Ref: følgende dokumenter, utkast vedlagt:   

< 2022-03-0x - To IKA Chair - Submitting  final comments to proposals for amended class rules.pdf > 

< 2022-03-05 - Comments to rule change ppls – IKATC – NKKTC v4.pdf > 

< New Rudder Drawing Plan_AA.pdf > 

 

Det orienteres nedenfor om forslagene. Teknisk komites og styrets innstilling er angitt. 

 

Disse forslagene skal ikke medføre at det må gjøres endringer på noen av båtene som er godkjent i dag. En 

del mål er derfor ikke bestemt. Det bes derfor om medlemmenes ja eller nei til prinsippene i forslagene.  

 

1) Regelendringer - forslag 

IKA og forslag til regelendringer - tema til årsmøtet NKK 22.03.2022. 

Et spørsmål er hvordan vi håndterer vårt 2.gangs vedtak om fokkevinsjer - som danskene foreslår endret "litt" 

på. 

Forslagene er oversendt IKA teknisk komite. 

 

Forslagene fra IKA-TC er vedlagt: 

a) Plassering og bruk av fokkevinsjer. 
Dette er NKKs vedtak, da det ved en feil ble uteglemt ved revisjonen av Knarr reglene. Bestemmelsen er 

vedtatt to ganger i Norge og derved gyldig i henhold til NKKs lover. 

På det danske årsmøtet var det enighet med NKK om at Knarren skal ha fokkevinsjer på utsiden av karmen, 

men ikke at fokken skal skjøtes til disse. Et forslag om å ikke godkjenne bruk av fallvinjsene til skjøting av 

fokken ble nedstemt. (ref vedlegg) 

Danskenes hovedbegrunnelse for dette er: 

Regel C.9.8 RUNNING RIGGING (2) The sheeting of the jib is free.  

Men opprinnelig tolkning er: Skjøtepunktes plassering på dekket er fri. Ikke hvordan fokken skjøtes. Dette 

har sammenheng med regelen at fokken skjøtes til vinsj på utsiden av cockpitkarmen, 

Ref NKK 2.g vedtak: Regel: 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” 

 

Teknisk komites vurdering 

Forutsetning for å bruke fallvinsjer til skjøting av fokken er at en har skjøting på hyttetaket og også 

fallvinsjer. Det er det ingen som har i San Francisco og det er der ingen interesse for skjøting på hyttetaket 

pga mye vind, eller bruke fall vinsjer til fokkeskjøting. Amerikanerne støtter derfor det norske vedtaket. 

 

I Norge er det heller ingen som har både skjøting på hyttetaket og fallvinsjer. (Å bruke innhal på fokken er 

mer fleksibelt enn skjøting på hyttetaket). 

Dersom en benytter fallvinsjer på hyttetaket for skjøting av fokken, vil det være vanskelig eller umulig å 

håndtere dette med to om bord. Rormannen rekker ikke frem til fallvinsjen, og gasten er på fordekket. 

Knarr-reglene tillater 2-4 om bord under regatta. Det kan ikke godtas regler som gjør det umulig å 

sikkert håndtere båten med 2 om bord og derved skreddersys for 3-4 om bord under regatta. 

Det anses i tillegg som en fordel å sitte i lo og samtidig kunne justere fokken, ev med en fallvinsj med 

utveksling. Dette koster en del å rigge til uten å gjøre båten sikrere og bedre og da bidrar «utstyrsjag» 

Vi har, som det står i redegjørelsen, foreslått at DK kan ta bruk av fallvinsjer inn som en nasjonal regel om 

dette er viktig for dem. Men det vil de så langt ikke, de mente det skal være standard i reglene, men det øker 

forskjellene mellom båtene, noe vi ikke støtter.  
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Vi mener at dette i tillegg går på å kjøpe seg en fordel – ref. forslag nedenfor om begrensning av mastens 

plassering slik at nye røstjern må monteres, noe som DK er imot da det er kostbart. 

Det fremmes derfor ikke forslag om å endre på NKKs gyldige 2. gangs vedtak fra 2021  

NKKs vedtak av 2020 og 2021 legges frem for IKA GM 2022:  

 

b) Ansvar for implementering av reglene og behandle tolkningsspørsmål 
- Internasjonale felles regler: Myndighet IKA 

- Nasjonale særregler (prescriptions): Myndighet: Den nasjonale Knarrklubben. 

De respektive nasjonale seilforbund kan brukes rådgivende og informeres, men det er Knarrklassen som 

bestemmer ved nasjonale årsmøtet og IKA General Meeting. 

Teknisk komites innstilling: Forslaget støttes. 

 

c) Begrensning på masteplassering 
Teknisk komites vurdering: 

Forslaget fremmes for å forhindre at noen kjøper seg en fordel, ved at de flytter masten så mye at det må 

installeres nye røstjern, noe som er kostbart på en glassfiber knarr, og derved kjøper seg en fordel. (Enklere å 

gjøre på en treknarr hvor det er lettere å gjøre det selv, noe flere har gjort.)  

I forslaget foreslås måling fra hekken. Dette er svært tungvint, slik at vi foreslår målemetoden i forslaget 

endres slik at det måles fra baugen. Prinsipielt må mastens plassering sees i sammenheng med tyngdepunktet 

for lateralplanet dvs. i praksis kjølens plassering. En del av finne fornuftig begrensning blir derved også å 

sjekke hvor kjølen står på båtene, - står den likt? Hvor masten står må da sees i forhold til kjølens plassering 

da en ellers vil risikere å innføre begrensninger som gjør at en ikke kan fjerne uønsket le- og logirighet.  

- Å sette begrensning akterover er unødvendig. Forslaget skal ikke ekskludere noen båter slik de er i dag..   

De angitte begrensninger må derfor sjekkes både i NO, USA og DK, før en regel kan fremmes. 

 

Teknisk komites innstilling: Om begrensning forover innføres skal ingen av dagens båter ekskluderes. 

 

d) Begrensning på heving av dørk 
Teknisk komites vurdering: 

Flere GRP-Knarrer har teak tremmer på dørken i cockpit. det er greit, men foreslås innført begrensning på å 

heve dørken utover dette. 

Teknisk komites innstilling: Forslaget støttes. 

 

e) Henging / ri 
Teknisk komites vurdering: 

Formulering endres til at kroppens tyngdepunkt skal være innenfor rekkelisten. 

Teknisk komites innstilling: Forslaget støttes. 

 

f) Lengde av korte benker. (National regel i US and DK) 

Teknisk komites vurdering: (Ikke til behandling i Norge. Korte benker er ikke godkjent) 

 

g) Ny rortegning. (AA) 
Teknisk komites vurdering: 

USA har i samarbeid med Ulf Røgeberg (DKK TK) arbeidet med dette lenge fordi amerikanerne ønsket å 

lage en rormal frest ut ved CNC slik at de utfra denne kan lage en støpeform. Det er behov for nye ror og de 

har ingen rorform i USA. Den eneste som finnes er den som NKK eier.  

Mange ror er blitt målt opp og ny tegning har definert særlig akterkant av roret bedre – som ikke være 

knivskarp, men avrundet mv. (Selv om alle GRP rorene er lagd i BBs form var det blitt variasjoner over tid - 

og trebåtrorene var enda mer forskjellige.) 

Ulf Røgeberg har laget 3D modellen som er brukt til å frese ut ror i San Francisco ved CNC, han har også fått 

frest ut et ror til en ev rorform i DK. 

Teknisk komites innstilling: Forslaget støttes.  
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Stemmeseddel for regelforslag Norsk Knarrklubb Årsmøte 22.3.2021 
 

Vi ønsker prinsipielt at du er tilstede for å stemme, dog kan stemme avgis ved fullmakt, men fullmaktsgiver 

anses ikke som å være tilstede med hensyn til vedtaksdyktighet.  

Er du forhindret fra å møte kan du sende inn denne, eventuelt med kommentarer, innen 20. mars 2022. 

 

Til Norsk Knarrklubb v/  Alexander Arnesen, Smithsvingen 6 0378 Oslo M: 913 94 614. 
    alexander.arnesen@sprell.no 
-________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Alle forslag er til 1. gangs avstemning 

 

Sak 7.1: Knarr International Class Rules 2022 
a) Plassering og bruk av fokkevinsjer ref. eldre regler 15,3,2. 

NKKs 2.g vedtak fra 2021 (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”  

Jeg støtter at det ikke gjøres endringer på NKKs 2.g vedtak.  

Dersom DK ønsker å benytte fallvinsjer som fokkevinsjer kan det gjøres ved et nasjonalt vedtak. 
Ja _____ Nei  ___ 

 
Ev kommentarer: _______________________________________________________________________________ 
-________________________________________________________________________________________________________________________________ 

b) Ansvar for implementering av reglene og behandle tolkningsspørsmål: 

Jeg støtter at Internasjonale regler implementeres av IKA , Nasjonale vedtak håndteres nasjonalt 
Ja _____ Nei  ___ 

 

Ev kommentarer: _______________________________________________________________________________ 
-________________________________________________________________________________________________________________________________ 

c) Begrensning av mastens plassering: 
Jeg støtter at det vurderes begrensning på mastens plassering forover, forutsatt at dagens plassering 

fortsatt er godkjent. 
Ja _____ Nei  ___ 

 
Ev kommentarer: _______________________________________________________________________________ 
-________________________________________________________________________________________________________________________________ 

d) Begrensing på heving av dørk 
Jeg støtter at det innføres begrensning på å heve dørken i cockpit. 
Ja _____ Nei  ___ 

 
Ev kommentarer: _______________________________________________________________________________ 
-________________________________________________________________________________________________________________________________ 

e) Henging / ri 
Jeg støtter at kroppens tyngdepunkt skal være innenfor rekkelisten. 
Ja _____ Nei  ___ 

 
Ev kommentarer: _______________________________________________________________________________ 
-________________________________________________________________________________________________________________________________ 

g) Ny rortegning. (AA) 
Jeg støtter at ny rørtegning godkjennes. Ror bygde etter gammel tegning forblir gyldig. 
Ja _____ Nei  ___ 

 
Ev kommentarer: _______________________________________________________________________________ 

 
-________________________________________________________________________________________________________________________________ 

UNDERSKRIFT: 
 

Knarr: ON________ Eier:___________________________________________________Dato:_____________  
  

Mobilnr: _____________________ 
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Sak 8.8: Fastsette medlemskontingent NKK 
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 8.9 Valg Norsk Knarrklubb 2022 
(Saksnummer er oppdatert etter lagt inn «8.8 Fastsette medlemskontingent») 
 

Valgkomiteens innstilling for 2022 
 

NKK 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:  Lars Jårvik   ON142 Leder NKK Vest 

- Nestleder NKK:  Alexander Arnesen ON98  Leder NKK Øst 

 

- Kasserer NKK:  Niels R. Kiær  ON98 

 

- To medlemmer av styret, som skal ha tilhørighet i hhv NKK Øst og NKK Vest. 

  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  Morten Heldal Haugerud ON138 

Medlem Øst  Dag Ivar Ytreberg  ON140 

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: Erik Bergsbakk Holter ON14 

Medlem:  Odd Gutteberg  ON16 

Medlem  Johan G. Hvide  ON143  

Medlem  André Farstad   ON146 

 
For valgkomiteen  Erik Bergsbakk Holter  ON 14 

 Johan G. Hvide ON 143 

 
 

Dato 08.03.2022 
 

 


