KONGELIG NORSK SEILFORENING

KNS

2019 blir et spennende år
2018-sesongen har passert og en ny
sesong er ikke langt unna. Det har vært
mange spennende sesonger i KNS siden
begynnelsen i 1883, men mye tyder
på at 2019 blir en sesong med mange
høydepunkter.
KNS er en forening i stadig utvikling, til fordel for deg som medlem,
uansett om du er ung eller gammel.
KNS er en meget ambisiøs forening
med høyt aktivitetsnivå, hvor alle
medlemmene er viktige.
Akkurat nå jobber frivillige og sekretariatet intenst for å
gjøre 2019 til en minst like spennende og innholdsrik sesong
som 2018 var: Færderseilasen, Grundig Hankø Race Week,
U23-VM i Nacra og 49er i Risør, turseilerkvelder, Vikingtreff i
Stockholm og så videre.
Det var mange KNSere som markerte seg på regattabanen i
2018, og det skal bli spennende å følge seilerne våre i 2019.
Vil Mathias Berthet og Alexander Franks Penty ta et nytt
historisk gull i ungdoms-VM?
Kan Hermann Tomasgaard ta det siste steget inn i den
absolutte verdenstoppen og fremstå som medaljekandidat i OL
i 2020?
Vil Kristoffer Spone bygge på den allerede rekordstore samlingen NM-medaljer på 45?
Blir det 700 båter på startstreken i Færderseilasen?
Blir det 30 båter i NM i ORCi på Hankø i slutten av august?
Blir det flere enn 100 joller i U23-VM for Nacra 17, 49er og
49erFX i Risør?
Det er ikke kun på sjøen den kommende sesongen blir spennende. Mye nytt er på gang og under utvikling, og det er flere
store prosjekter som vil ha oppstart i 2019:
• Endelig er rammetillatelsen kommet for å ferdigstille
de siste byggene på Seilsportsenteret Ulabrand. Vi håper på
oppstart til høsten.
• Til høsten starter vi utskifting og oppgradering av havnen
på Dronningen. Det er en stor operasjon som må gjennom et
vedtak på årsmøtet 2019.
• Jobben med å etablere KNS på Tofte fortsetter. Det er enda
for tidlig å si når de første båter blir å se, men det kommer til å
skje. Det kjenner KNS seg etter hvert ganske sikre på.
• Det forlengede samarbeidet med Grundig blir markert på
flere områder. B-salen i Huk Aveny 1 har blitt totalrenovert med
blant annet nytt kjøkken. Den vil også fungere som showroom
for Grundig.
Dette er kun et lite utdrag av alt det KNS jobber med. For å
holde deg oppdatert på alle tilbud og muligheter i KNS kan du
følge oss på kns.no og Facebook.
Jeg ønsker alle en flott sesong med gode opplevelser på
sjøen. Og husk, seiling er en ren glede.
Anders Kristensen, generalsekretær i KNS

AKTIVITETSKALENDER

Kurs og samlinger for enhver smak
Medlemmene i KNS trenger
ikke vente på sesongstart
for å dyrke seilingen som
hobby.
AV LENE JOHANSEN • Utover
vinteren har KNS et rikt og
variert tilbud med kurs og
temakvelder til sine medlemmer. Her er en oversikt over
programmet for 2019.
LÆR Å KITE. KNS arrangerte
kite-NM i august 2018 og
siden kite er OL-gren, ønsker
vi å starte med kitetrening.
Det blir satt opp kurs i februar
og mars. Kursene går torsdag,
lørdag og søndag.
På torsdagen blir det
informasjon, introduksjon
og testing av kite, mens det
lørdag og søndag blir kiting
på Norefjell. Det er ikke krav
til eget utstyr. Kurset koster
kr 2750.
2 BLUSS. Matkurs over tre
kvelder med Lars Landmark,
som er utdannet kokk.
Lars har fartstid fra Bølgen
og Moi som souschef, og
matkurs arrangert gjennom
matmagasinet Apéritif. Han
har vært seilende kokk ombord på «Eileen» og har lært
mange tips og triks om god
og trygg matlaging i båt.
Deltakerne får utdelt to
bluss og sammen med Lars
skal man lage enkle og gode
fristelser som man kan servere om bord. Kurset holdes
på KNS’ seilsportsenter.

MAT: Lars Landmark kommer til KNS og holder matkurs i vinter.
TEAMBUILDING. Kurs over tre
kvelder.
For å prestere om bord
i båten som et lag på alle
nivåer, kreves det samarbeid.
Resultatene av å bygge
team viser høyere trivsel om
bord, bedre resultater og
felleskap rundt arbeidsoppgavene før, under og etter
seilingen.
Samarbeid er ikke bare
noe som skjer. Et team er ikke
et team bare fordi man er
sammen om bord. Gjennom
god kommunikasjonen og fel-

les forståelse av alle arbeidsoppgavene om bord i båten,
vil teamet lykkes bedre.
NOR RATING – HVA ER DET?
6. mars. Per Bøymo fra NOR
Rating og Norges Seilforbund
kommer og forklarer.
BÅTFØRERKURS. 8.–10. mars,
5.–7. april og 3.–5.mai.
Vårt båtførerkurs tar
for seg de grunnleggende
kunnskapene som en båtfører
trenger. Vi går gjennom de
kravene som stilles til en

Vi gleder oss til nok en spennende Færderseilas i 2019!
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KITING: Har du lyst til å være med på kitekurs i vinter? Da har KNS kurs for deg.
fritidsbåtfører med hensyn til
kart, kompass, merkesystem
og sjøveisregler.
REGELKURS. 3. april. Regelkurs med Thomas Kresse for
aktive regattaseilere i kjølbåt,
og storbåt- og turseilere.
REGATTAKURS. 9. april. En
enkel introduksjon til deg som
ønsker å seile regatta.
RADIOSEILING. KNS ønsker
å starte opp med en ny aktivitet: Seiling med fjernstyrte

båter. Vi søker frivillige som
vil være med å styre aktiviteten. Ta kontakt med lene@
kns.no.

For å øke kompetansen
om bord anbefaler vi at
flere fra båten melder seg på
temakveldene. Vi gir halv pris
for mannskap som kommer
sammen med skippern.
• 13. mars kl 18.00–20.00
Vårklargjøring. Oppmøte
hos Maritim Båtutstyr
der det blir gode tilbud på
alle produkter knyttet til
vårpussen.
• 27. mars kl 18.00–20.00
Knutekurs, moderne spleising, softsjakler, fortøyning og så videre. Det

TEMAKVELDER. KNS og Oslo
Seilforening samarbeider om
å gjøre vinteren lærerik og
spennende.
Sammen har vi lagt opp til
spennende temakvelder som
er satt sammen etter ønsker
fra medlemmer.
Prisen er kr 150 per kveld.
Påmelding til syv kurskvelder
kr 800.

blir tre ulike stasjoner:
Knuteavdeling for barn og
ungdom, knuteavdeling
med spleising, softsjakler
med mer for de voksne, og
fortøyning, bruk av spring
og lignende.
• 2. april kl. 18.00–20.00
Riggtrim med riggsjekkbestilling med Seilbåtservice. Tilbud på bestilling av
riggsjekk.
• 10. april kl. 18.00–20.00
Plastreparasjon, gelcoat,
støpe og lime. Gode tilbud
hos Maritim Båtutstyr.

•

•

August og september
Vinterklargjøring/vintertrekk. Gran Seil i
samarbeid med Maritim
Båtutstyr. Rabatter på
bestillinger og gode tilbud
på varer.
Oktober
Seil og tauverk med Gran
Seil. Gode tilbud ved bestilling av nye seil.

INFORMASJON. Datoer, klokkeslett, oppmøtesteder og
påmelding til alle kursene
finner du på kns.no.

REGATTA

Vil du være med å arrangere regatta i 2019?
AV REGATTAKOMITEEN • KNS
skal arrangere faste og nye
regattaer i 2019. Vi har et
aktivt program og er helt
avhengige av våre mange
fantastiske og entusiastiske
frivillige. Vil du være med på
laget? Vi håper det er flere
som ønsker å melde seg som
frivillig til ett eller flere av
våre arrangementer i 2019.
Å være med å arrangere
regatta er både sosialt og
LEDER: Sara Hagerup er ny
leder av regattakomiteen. Hun
har bred erfaring fra å være
med å arrangere regatta.

hyggelig. Du trenger ikke å
kunne seile regatta, men du
får mulighet til å bli kjent
med regattamiljøet.
Alle som blir med vil få

full opplæring, så du trenger
ikke nødvendigvis ha vært
med på dette før. Ikke nøl
med å ta kontakt med oss
hvis du lurer på noe.

PRIVAT

KNS søker mannskap til
flere av våre arrangementer
i 2019.

REGATTA
Norgescup 29er
Blåveisen
Vårregatta
Grundig Sailing Cup
Færderseilasen
Grundig Hankø Race Week
Jr. World Championship
NM Killing
Grundig Sailing Cup
NM joller
NM ORCi
NM Kiteboard
KNS Høstregatta
Lag Cup

Ta også kontakt med oss
dersom du ønsker videreutdanning som arrangør eller
dommer før seilsesongen
starter.
DATO
27.–28. april
4.–5. mai
Blir annonsert
7.–8. juni
14.–16. juni
27.–29. juni
1.–7. juli
11.–12. juli
14.–15. august
9.–11. august
24.–25. august
31. august – 1. september
1. september
14.–15. september

Høres dette spennende ut?
For mer informasjon kan du
ta kontakt med leder av regattakomiteen Sara Hagerup
på frivillig@kns.no.

KLASSE
29er
Joller
Entype/NOR Rating
J/70
Kjølbåter
Entype
49er, 49erFX, Nacra 17
Killing
J/70
Laser, RS Feva, 29er
ORCi
Kiteboard
Kjølbåter
Optimist

STED
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo/Tønsberg
Hankø
Risør
Hankø
Son
Oslo
Hankø
Blir annonsert
Oslo
Oslo
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