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LITT SOMMERSTATUS!
«Don’t worry, be happy» – sommeren
kommer! Den er ikke avlyst, bare litt
senere enn forventet – og den blir nok
rimelig bra i år også! Det er vel omtrent
som for medlemsbygget, faktisk! Se lenger
bak i LeangNytt for mer detaljer under
Nytt fra Andelslaget – men jeg konstaterer
at dette lovende bygget ikke ga oss en
kombinert innflyttings og bryggefest i
juni, ei heller blir det plan B som var for
tilsvarende i august.
Vi kan bare beklage, og så får vi heller
vurdere en oktoberfest, inspirerert fra
Bayern! Kanskje det kan bli en høst-tradisjon, for å avslutte sesongen?
Det har vært en glede å motta den ene
henvendelsen etter den andre for å bestille
den nye storstuen til medlemmers egne
arrangement, men de som var først ute for
august og september får ikke glede av den
unike beliggenheten i denne omgang – og
for LBF er det unekteligen noen tapte inntekter til dekning av de vesentlige investeringene som gjøres, både i selve bygget,
men også i innhold som gode stoler å sitte
på for ca. 100 personer, stilrent porselen
og glass, audiovisuelt utstyr til årsmøter
og kursing, etc., etc.
Til trøst har vi allerede noen bestillinger
utover høsten og t.o.m. for 2016 – og som
tidligere kommunisert, innen ca.
10.08.2015 skal vi ha (de hyggelige) brukerbetingelsene og prisene helt klare.
Nå toer vi våre hender og sier «den som
venter på noe godt, venter ikke forgjeves»
– og håper at alle de som jobber direkte
med dette prosjektet, holder koken og
loser det hele i mål så godt som lar seg
gjøre. Takk for innsatsen, og stå på! ;-)

På vårparten fikk vi en positiv innstilling
fra kommunens saksbehandler om å la
oss sette opp en egen dieseltank, men da
signaturene skulle på plass på tillatelsen,
stoppet det opp. Selv om dette i utgangspunktet er egen tank til eget bruk, så ble
siste rundes tolkning av reguleringsbestemmelsene at det ikke skal være omsetning av drivstoff i Leangbukta, selv fra
egen tank til eget bruk. Kommunen har
således anbefalt oss å komme med en dispensasjonssøknad, men det er en noe mer
tidkrevende – og utfallet er minst like
usikkert. Saken er mao. tidkrevende, men
sporet følges videre.

Hva med en eventuell egen truck da?
Vi vet at mange andre foreninger har
vesentlige lavere priser enn det vi må ut
med, men de fleste har også større landarealer enn hva vi har tilgjengelige. Det
krever god logistikk hos oss, men om det
da blir lønnsomt har måttet vike for annet
arbeid i lang tid nå – spesielt ulike tilbud
og «innhold» for medlemsbyggets utleiearealer. Vi har likevel håp om å kunne
jobbe grundig med tema truck utover høsten 2015.

Fremtidig organisasjonsform for
Leangbukten Båtforening og
Andelslaget
Arbeidsgruppen med representanter fra
LBF og LBA fikk etter hvert anledning til å
fordype seg uforstyrret, og med hjelp fra
flere advokater og andre har de levert sin
gjennomarbeidede rapport. Denne er lagt
ut på hjemmesidene, og i sommer skal det
åpnes et «diskusjonsforum» for alle medlemmer. Dette blir første sak der dette
medium tas i bruk hos oss, men forumet
er tenkt å leve videre som et av flere tilbud
der en kan lufte egne tanker og komme
med innspill på en moderne måte, men
da også få tilbakemelding fra enhver som
føler seg kallet, og/eller fra noen i «styre &
stell». Det blir ikke anledning til å være
anonym, da en må logge seg inn via «Min
side». Dette alene burde borge for et godt
og saklig nivå på innleggene!
Høsten og vinteren burde kunne gi
grunnlag for en «trimmet» utformingsplan for all vår virksomhet, slik at enda

mer av potensialet som er, kommer
enda bedre frem.

Momskompensasjonsordningen
Ovenfor nevnte arbeidsgruppe kikket på flere aspekt av vår virksomhet, og ettersom myndighetene
spesifikt ønsker å støtte båtforeninger som har en sosial profil for
allmenheten, og driftes uten formål om utdeling av overskudd til
sine eiere, så var det naturlig å se
over denne ordningen også. LBF er
nettopp i målgruppen, og det er
verdt å merke seg at etter at evalueringsrapporten utarbeidet for noen
få år siden av Price Waterhouse
Cooper ble levert oppdragsgiver
Kulturdepartementet (som styrer
Lotteri og stiftelsestilsynet, som
igjen deler ut milliardbeløpet myndighetene satser på dette), så har
den «blå-blå» regjeringen valgt likevel ikke å rokke ved ordningen. Det
politiske grunnfjellet er at for
«non-profit» sektoren i samfunnet,
som inkluderer oss, ønsker myndighetene å bidra til at de kommersielle aktørene ikke uten videre
vokser seg større på vår bekostning.
Vi bidrar til at vi i bl.a. Norge har
overkommelige priser på det som
har med fritidsbåter å gjøre, og den
noe misvisende tittelen «momskompensasjonsordningen», styrker
langsiktig foreningers økonomi
med inntil 7% av totale driftskostnader. Den er ikke ment for
sammenslutninger (f.eks. båtforeninger) som det bl.a. finnes noen
eksempler av i indre Oslofjord, der
det er opp til hver enkelt medlem å
sette sin egen (høyest mulig kommersielle) pris på både utleie og
eventuelt salg av båtplassen en disponerer, og en kan sågar eie flere
båtplasser og spekulere i større
skala. Det er ikke «non-profit», slik
vi åpenbart er i vår virksomhet, til
glede for det brede folkeslaget i
spesielt Asker kommune. Det varierer hvilke plasser og totalt hvor
mange, men omtrentlig leies ut ca.
25% av andelslagets båtplasser til
meget strenge «non-profit» beting-

elser inklusiv absolutt krav om
medlemskap i LBF, slik at disse kan
komme andre i kommunen til
glede. Også dette er allmennyttig,
og det jobbes med å synliggjøre
denne samfunnsnyttige utleievirksomheten slik at inntil 7% støtte
kan søkes om fra ordningen av LBF.
Det igjen vil gi mulighet til flere og
billigere kurs i det nye medlemsbygget (kanskje t.o.m. noen gratis!), flere og billigere «bryggefester» og kanskje «oktoberfester» for
hundrevis av medlemmer (noe
Lotteri & stiftelsestilsynet ser positivt på!), flere benker langs kyststien ved alle bryggene våre, lavere
utleiepriser for å feire begivenheter
privat i den nye storstuen, flere stoler til denne, bedre audiovisuelt
utstyr, etc., etc. Det er faktisk slik, at
om vi ikke søker om slike midler,
så er det andre foreninger som får
mer av milliarden myndighetene
deler ut!
Mange av disse er andre båtforeninger, som er akkurat som oss –
store nok til å være allmennyttige
for sitt nærområde og «non-profit»
basert. Så dumsnille behøver vi
ikke være!

Parkering
Ca. 25% av alle som har båtplass,
er altså ikke andelshavere, men kun
medlem av LBF. Alle får adgang til
inkludert P-plass med hver båtplass, uansett. Selv om det ikke kreves ekstra betaling for P-kort, vet vi
at noen ikke er lojale overfor ordningen, og tar seg til rette ved at
noen uberettigede får parkere
innenfor bommen. Spesielt i helgene er dette uheldig, da de som
kommer litt sent til sin båtplass sliter med å finne ledig P-plass. Det er
ikke rettferdig, og slik skal vi ikke
ha det. De nye P-kortene har fått en
unik strek-kode, som kan leses av
med en strekkode leser. Rutiner for
mye mer regelmessig kontroll er på
gang, og det er sannsynlig at det vil
bli lagt bøter av en viss størrelse der
en ikke finner P-kort, eller finner Pkort som har samme strekkode.
Det er fullt mulig å parkere helt

gratis i nærliggende
boliggater, og
så kjøres i én
bil, eller spasere til
Leangbukta!
Dessuten kan en løse P-billett hos
vår nærmeste nabo, som har en
ordning for dette.
Husk også sakte fart!! En bør
ikke kjøre over 30km/t for de som
kjører fra/til Slemmestadveien!!

Annet
Det er også kommet forslag om
visse skilt som vil være nyttige,
egen «innsamlings-igloo» for glass
& metall, å finne areal til egne Pplasser for mindre motoriserte kjøretøy som spesielt scootere og MC.
Flere slike ting vil falle på plass når
medlemsbygget er ferdig – den siste
store brikken i den omfattende
utbyggingen av de siste årene – slik
at detaljene rundt kan få mer og
helhetlig oppmerksomhet.
Stor takk til de som meldte seg
for å beise medlemsbygget, men da
det kun var noen ganske få som
meldte seg var det dessverre litt
vanskelig å klare hele jobben på en
ettermiddag. Kanskje vi prøver å få
samlet noen flere helt i begynnelsen på september, så bare å si
ifra om det kan passe!
Vi trenger også frivillige for
lengre engasjement som kan tenke
seg å være med i komitéer for å
drifte f.eks. utleie av medlemsbyggets storstue. Det er en flott måte å
både gjøre noe givende på, og bli
kjent med menneskene ellers
involvert i driften av all vår virksomhet. Enten du er pensjonert
eller ikke, om du har slike organisatoriske evner og litt tid til overs, så
slå på tråden så skal vi nok bi
enige!

Med ønsker om en best mulig,
varm og solrik sommer,

Omsetning av båtplasser

Gjesteparkering

Øket interesse for leie, gjenspeiler også øket omsetning av plasser, og det er større interesse for
å kjøpe mindre plasser.

Gjesteparkeringskort er nytt av
året. Kortene er ment for
engangsbruk, altså må det utstedes kort for hvert enkelt besøk.
Det vil ikke bli utstedt kort for
helger med gode værmeldinger.
Kortene fås på kontoret eller
ved at vi sender det som vedlegg
pr. mail. Dette er en prøveordning.

Fortøyninger

NYTT FRA
DAGLIG LEDER
Sommerhavnen på plass
Trass i en relativ kjøling start på
det som skulle bli en fin fortsettelse av sommeren 2014, er forventningene likevel store til at
sommeren melder seg. Havnen
og båtene synes å være klar for
sommeren.

Avslutning av vinterhavnen
I år tok det lang tid for mange å
flytte fra vinterhavn til sommerhavn, noe som skapte problem
for vaktmesteren som skal justere havnen tilbake til sommermodus. Dette må vi skjerpe inn.
Det er forslag om at dersom
tidsfristen oversittes, vil dette
medføre et ekstra gebyr, dvs
dagsbøter.

Utleie av båtplasser
Vi merker langt større pågang
etter å få leie båtplass i år enn
hva som har vært tilfelle tidligere år, og registrerer i år større
interesse for å leie mindre plasser. Pr. dags dato har vi leid ut
alle plassene. Det har riktignok
tilkommet noen ledige plasser,
som kan leies ut videre.

Vi erfarer at sommervindene i år
har hatt høstpreg, særlig har
vesta-vinden vært sterk med
kraftige kuling kast. Dette setter
selvfølgelig krav til god fortøyning. Vi ser imidlertid at mange
store båter mangler spring.
I siste «sommer-storm» var det
flere båter som lå og stanget i
betong-bryggen. Større båter
skal ha tre fortøyninger på hver
side, altså ett spring.
Det er ikke bare båtene som
får ekstra medfart ved dårlig fortøyning, men utriggerne får
store rykk-belastninger noe som
kan medføre havari på utrigger
og videre skader på båten.

Joller
Denne sommeren har vi skjerpet inn på hva som kan betraktes som jolle med hensyn til
størrelse. Maks lengde på jolle er
13 fot altså 4m

Forvaltningsplan for landog sjøområdene
Vi er i gang med å lage en forvaltningsplan for land- og sjøområdene.

Parkeringskort
Kortene i år er utstyrt med strekkode for å gjøre kontrollen
enklere. Nattevaktene har fått i
oppgave å kontrollere om bilene
har gyldig parkeringskort.
Feilparkerte biler noteres og tiltak blir vurdert.

Båtmerke
I konvolutten med sommernøkler og parkeringskort sendte vi
ut båtmerker med info om telefonnummer og medlemsnummer. Dette båtmerket er ment
skal gi en trygghet for båteierne
ved at andre båteiere og vakter
kan ringe dersom båten trenger
tilsyn. Dette kan spare deg for
masse bryderi og ikke minst
kostnader. Festes lett synlig fra
bryggen.

Bestilling av vinteropplag/
vinterhavn 2015/16
Bestilling av vinteropplag eller
vinterhavn starter 1. august. Da
legger vi ut bestillingsknapp på
Minside. I tillegg sender vi ut
SMS og mail som påminnelse.
Vi ønsker alle en god sommer!!

REGJERINGEN
LEMPER PÅ
VESTPÅBUDET
Vi har tidligere omtalt påbudet
om bruk av vest ved opphold
utendørs i mindre båter enn 8
meter (ca. 25 fot) som er i fart.
Ansvaret for å benytte flyteutstyr
påhviler den enkelte. For personer
under 15 år påhviler ansvaret båtfører.

FRA
VAKTMESTEREN
Hei!
Nå ser det ut som om sommeren er
på vei , det er bra nå som ferie tiden
er her.
Klubbhuset begynner å ta form ,
det er bra.
For de som har potti potti i båten
vil det bli instalert en tømme stasjon for dette ved service bygg.
Håper å ha det klart i løpet av
sommeren.
Kommer tilbake på hjemmesidene når det er klart.
Det er lagt ut en nøkkel til bryggeportene i vakttårnet, så skulle det
være noe galt med kortleser kan
man ta turen til vakttårnet for å få
låst opp porten.
Det er viktig å legge nøkkel tilbake så også andre kan bruke den.
Er det noe galt, så lås opp porten
og sett på et tau i åpen posisjon. Si i
fra, så reparerer vi den neste virkedag.
Det ligger også en nøkkel til
strømskap i bukta i vakttårnet , det
hender at jordfeilbryteren i skapet
slår ut, da blir det strømløst på flere
stolper. Som regel er det bare å slå
den på, så er det i orden igjen.
Husk å legge nøkkelen tilbake.
Jeg ønsker alle en fin sommer.
Mvh Kjetil

Nå lemper Nærings- og fiskeriminister Monica Mæland på påbudet: Dette gjelder ferdsel på små
innsjøer samt i organisert idrett og
konkurranse.
Paragrafens annet ledd gir hjemmel til å fastsette forskrift om unntak fra kravet om flyteutstyr, unntakene gjelder der sikkerheten
generelt er ivaretatt på annet vis.
Disse unntakene er for personer i
tråbåt eller robåt (utleiebåt) på
innsjøer som er mindre enn 0,5
kvadratkilometer eller på et avgrenset område inntil 500 meter fra
land. Unntaket gjelder også personer som deltar i organisert idrett
eller konkurranser. Det er en forutsetning at sikkerhetsbestemmelser
fastsatt av den respektive idrettsorganisasjonen følges.
Unntakene er fastsatt i forskrift
27. april 2015 nr. 409.
For ordens skyld gjentar vi teksten i lov 26. juni 1998 nr. 47 om
fritids- og småbåter:
§ 23 a Bruk av egnet flyteutstyr
om bord I fritidsbåt med lengde
mindre enn åtte meter skal alle ha
på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i
fart. Ansvar etter første punktum,
jf. § 27 og § 28, påhviler den
enkelte som har plikt til å ha på seg
flyteutstyr. For barn under 15 år
påhviler ansvaret båtfører.Kongen
kan i forskrift fastsette unntak fra
kravet i første ledd, herunder i situasjoner der sikkerheten generelt er
ivaretatt på annet vis.

NYTT FRA
ANDELSLAGET
Sommeren er sent ute i år, men vi
som er båtfolk er jo alltid optimister. Selv om forsommeren har vært
kjølig, har det blitt en del overnattinger i båten. Det har vært behagelig god plass i gjestehavnene i
Oslofjorden.
I vår havn har overgang til sommersesong gått bra, selv om det alltid vil være noen ønsker vi ikke helt
oppfyller.
Innstramningen i parkeringsordningen ser ut til å ha hjulpet, slik at
det nå er færre biler som ikke har
gyldig parkeringsbevis. De som går
vakt noterer bilnummeret til biler
uten gyldig bevis, slik at vi kan
følge opp gjentakelser. Vi har jo en
ordning med gjestekort, så alle som
benytter parkeringsplassen legalt,
skal ha synlig parkeringsbevis i
bilen.
De fleste legger merke til at
Klubbhuset er i arbeid. Som i alle
slike prosjekter, har det vært noen
skjær i sjøen, bl.a. knyttet til noen
mangler ved den prosjekteringen
som tidligere er utført. Det medførte at oppstarten ble forsinket, og
fører til at ferdigstillelsen også blir
forskjøvet i forhold til opprinnelig
plan. I den opprinnelige planen var
det avslutningsaktiviteter i juli,
men nå vil entreprenøren (Ansnes)
ha normal aktivitet og flere folk
enn planlagt på bygget gjennom
sommeren.
Vi bygger et hus som både skal
være en arbeidsplass og et forsam-

lingslokale. Norske byggeregler er
omfattende og skal ivareta sikkerhet, arbeidsmiljø og klima/miljø
hensyn på beste måte. Som representant for byggherren må
Byggekomitéen være meget aktiv i
krysningspunktet mellom entreprenøren og alle rådgivningsfagene
ARK, RIB, RIBv, RIBr samt Asker
kommune. Det er mange detaljbeslutninger som har vært tatt hittil,
og mange ligger foran oss. Arbeidet
foregår under et vesentlig tidspress
og verken vår prosjektleder Trygve
Pedersen, veteran Terje Fossnes
eller Ansnes’ prosjektleder Fredrik
Schøn ligger på latsiden om dagen.
Når nå havnen har vært i stabil
drift noen år, som har gitt oss en
del erfaringer som vi vil benytte til
å utvikle organisasjonen. Så langt
har vi kommet til at vaktmesteren
bør få større ansvar for oppfølging
av havnereglement, plassering av
båter (særlig i vinteropplag ved
bryggene), vedlikehold av bryggeanlegg og landområder m.m. Vi
tror det vil gi en bedre dialog med
andelseierne når det gjelder båtplassene, og dermed avlaste administrasjonen for øvrig.
På årsmøtet ble styret bl.a. pålagt
å utrede nye regler for vinteropplag
på land. Dette arbeidet skal føre til
forslag som skal legges frem på
neste årsmøte. Det betyr at for
kommende vintersesong vil ansiennitetsprinsippet fortsatt gjelde
for plasser på land. Etter fjor-årets
erfaring, vil vi nok være noe mer
firkantet når det gjelder båtstørrelse for opplag på Tangen og i
Bukta.
Et annet område vi kommer til å
legge frem forslag til på årsmøtet,
er sanksjoner overfor dem som
ikke flytter båter til avtalt tid. Det
skaper en del problemer for bruken
av plassene.
En annen oppgave som opptar
styret, er å imøtekomme
Kontrollkomitéens anbefaling om
å lage en driftshåndbok. Vi er i
gang med stillingsinstrukser for de

ansatte, oppdatering av HMS, regnskapsrutiner m.m.
Skatteetaten har fått oversendt
nye vedtekter, en omarbeidet regnskapspresentasjon og et fyldig
brev fra statsautorisert revisor Jarle
Aarseth som konkluderer med at
LBA faller innenfor unntaksbestemmelsen(e) i Skatteloven.
Styret har organisert arbeidsoppgavene i følgende grupper:
• Landgruppen
• Sjøgruppen
• Økonomi og data
• Byggekomité for Klubbhuset
I gruppene er det både styremedlemmer, ansatte og andre.
Komitéen som har vurdert organisering av LBF/LBA har fremlagt
en innstilling som kan leses på
hjemmesiden. Styret i LBA ønsker
innspill om dette før vi diskuterer
oss frem til en konklusjon som kan
fremlegges som forslag på neste
årsmøte. Planen er å lage en diskusjonsside knyttet til hjemmesiden
hvor alle som ønsker det kan si sin
mening om hvordan forholdet
mellom LBF og LBA bør være.
Forhåpentligvis vil den være klar
om ikke så lenge, så følg med på
hjemmesiden.
Vi i styret i LBA ønsker alle en
riktig god båtsommer, og håper at
du vil finne at havnen i
Leangbukten fungerer slik du forventer.
Hilsen Jostein

Redaktøren utfordret Morten,
leder i Byggekomiteen, på ferdigstillelsen og han kunne gi
følgende kommentar:
Sammen med Ansnes jobber vi for
å få det ferdig så raskt som mulig. I
samråd med Ansnes vil vi ikke
annonsere noen ny dato før vi har
fått på plass gjenstående prosjektering og omforent de med Ansnes.
Som beskrevet i Jostein's innlegg så
er det mange som har en finger
med i spillet her og dermed er det
mange å ta hensyn til når aktiviteter planlegges og gjennomføres.

FAREREDUSERENDE
- TO VÆRSTINGSKJÆR MERKES
Slik skal båtsommeren
bli mindre risikofylt for
båtførere flest.
For det er neppe feil å si båtførere flest: De to skjærene
som merkes ligger nemlig i
farvann som mange fritidsbåter ferdes i om sommeren.

De to skjærene er:
1. Skjæret rett nordvest for
Kjeholmen i Bærum.
Mellom skjæret og
Kjeholmen er det ca. 70
meter.
2. Skjæret mellom grunnene Vassholmfluene (i realiteten to skjær). Ligger ca.
200 meter sør for den sørligste av Vassholmene
(Bærum).
De to punktene er to av
de første som merkes i forbindelse med aksjonen
«Merk skjæret». Aksjonen
ble startet av
Gjensidigestiftelsen i samarbeid med Kystverket etter
fjorårets sommer. Mye sol
og høye temperaturer førte
til høy aktivitet på sjøen,
men også mange grunnstøtinger og ulykker.
«Merk skjæret»-aksjonen
utfordret båtfolk over hele
landet til å melde inn farlige
og umerkede skjær som
burde få en stake på seg.

Redusert risiko
I våre farvann endte det
altså opp med stakemerking
av to skjær i Bærum. Både
skjæret ved Kjeholmen og
de to skjærene mellom
Vassholmfluene er punkter
som mang en båtfører har
stiftet ublidt bekjentskap
med.
– Fysisk merking med sta-

ker er den tradisjonelle
måten å gjøre det på, og
fortsatt svært effektivt.
Risikoen for grunnstøtinger
reduseres betraktelig med
staker, sier Thor Messel i
Kystverket.
Han sier det egentlig er
kommunenes ansvar å stakemerke skjær og grunner i
skjærgården der småbåtene
ferdes.
– Kystverket konsentrerer
seg mest om de store ledene
der ferger, større båter og
skip ferdes. Men da Gjensidigestiftelsen tok kontakt
etter fjorårets ulykkessommer, kunne vi ikke si nei til
å bidra med vår ekspertise,
sier Messel.

Mye sol = mange
hendelser
– Staker er sikkert vel og bra,
men hvor viktig er hver
enkelt båtførers dømmekraft og viljen og evnen til å
lese kart?
– Å lese kart, følge med
og ta det med ro er alltid
lurt og vil alltid være det.
Man kan ikke forvente at
alle farlige skjær skal stakemerkes, sier Messel.
I første omgang har

Gjensidigestiftelsen satt av
penger til å merke 100 skjær
langs norskekysten. Det er
Kystverket som utfører den
fysiske jobben, opplyser
Lars Erik Mørk, kommunikasjonssjef i Gjensidigestiftelsen.
Han forteller at fjorårets
flotte sommer, med mange
grunnstøtinger, fikk stiftelsen til å tenke nytt.
– Det har vært en stor
økning i antall grunnstøtinger med fritidsbåt de siste
årene, sier Mørk.
Kommunikasjonssjef
Frode Pedersen i Redningsselskapet er godt kjent med
Merk skjæret-aksjonen. Han
er positiv til merking, men
understreker viktigheten av
at merkingen ikke blir en
sovepute.
– Bruk øynene, avpass
farten og bruk kart, gjerne
papirkart. Og det er alltid
lurt å planlegge turer i
ukjente farvann godt, sier
Pedersen.
- BUDSTIKKA Thor Messel i Kystverket (t.v.) og Lars Erik Mørk
i Gjensidigestiftelsen om bord i et av fartøyene
som ble brukt til merking av skjærene i Bærum
denne uken. Foto: MAREN ELLINGSEN

NYTT PENSUM TIL
BÅTFØRERPRØVEN
Pensumet til båtførerprøven
har gjennomgått en forenkling
og fornyelse, med endringer
som etter planen skal tre i kraft
fra 1. mars i år.
Pensumet er ikke blitt større, men
vil legge mer vekt på å utdype ulike
punkter, samtidig som det brukes
et enklere språk. Det fokuseres
mer på farer forbundet med høy
fart, samt godt sjømannskap og
sjøvettregler. Bruk av GPS og elektroniske kart får en tydeligere plass
i det nye pensumet.
Et nytt kapittel summerer opp de
viktigste punktene i hele pensumet.
Dette er emner som kommer til å
bli mer vektlagt enn andre under
båtførerprøven. Blant annet kunn-

skap om sjømerker – i kartet
og i virkeligheten – symboler i
kartet, sjøveisregler (hvem skal
holde av veien)
og betydningen
av lanterner og
flagg.
Det reviderte
pensumet har
også sterkere
fokus på kunnskap som kan forebygge ulykker
med fritidsfartøy under 15 meter.
Blant annet er det tilføyd krav om
kunnskap til flere typer sikkerhetsutrustning, som dødmannsknapp,
ombordstigningsanordninger og
drivanker. Pensumet vil inneholde
mer om bruk av VHF og mobiltelefon på sjøen, der det nå vil kreves
kunnskap om rekkevidde, muligheter og begrensninger ved bruk av
disse.
Under farer forbundet med høy
fart, kommer punkter som høyhastighetsnavigasjon, forsinkelse ved
bruk av elektronisk utstyr og
avstand til land.
Delen om førstehjelp var tidligere utformet generelt, men er nå
blitt mer konkretisert med forskjellige typer behandling.
Med bakgrunn i det nye pensumet er det produsert ca. 250 nye
spørsmål som bil kunne bli benyt-

tet i båtførerprøven. Disse spørsmålene skal, sammen med en del
av de gamle, sørge for at det nye
pensumet blir dekket og at de som
består prøven sitter inne med den
kunnskapen som kreves for å håndtere en fritidsbåt på inntil 15 meter.
Som kjent finnes det en rekke
forskjellige lærebøker fra ulike forlag som kan benyttes av de som forbereder seg til båtførerprøven.
Sjøfartsdirektoratet antar at disse
vil bli revidert i henhold til det nye
pensumet.
Pensumet er fastsatt av
Sjøfartsdirektoratet, og er godkjent
av NFD (Nærings- og fiskeridepartementet).
Sjøfartsdirektoratet har ledet en
arbeidsgruppe som i 2014 gikk
gjennom det gamle pensumet med
tanke på en oppdatering og forenkling. Gruppen har bestått av deltakere fra KNBF (Kongelig Norsk
Båtforbund), Politidirektoratet,
Kystverket, Skjærgårdstjenesten og
Redningsselskapet.
I dag er det firmaet Norsk Test AS
som utsteder båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. På
deres sider finnes også oversikt over
kurs- og testsentre.
Selve pensumet kan du lste ned
på denne adressen: http://www.sjofartsdir.no/PageFiles/17646/Pensu
m%20til%20båtførerprøven%20%20revidert%202014.pdf

ET GRØNNERE BÅTLIV

Unngå tropisk trevirke

Riktig gjennomført vil den ferierende i båt legge beslag
på lite areal og slitasjen på naturen vil være minimal.
Den største miljøbelastningen er utslipp fra motor,
uheldig bruk av bunnstoff, og oljesøl.

Bruk giftfritt bunnstoff

Kjøpe båt?
Generelt vil stor båt bety større miljøbelastning enn en
mindre båt, og en rask båt vil være mer miljøbelastende enn en med mindre motor. Velger du seilbåt,
kajakk eller robåt sparer du både lokalmiljøet og klimaet for uheldige utslipp. vil dele båt med deg?

Kjør grønt
Elektrisk påhengsmotor har lenge vært brukt på innsjøer og vernede vassdrag, men fås nå også til bruk i
saltvann.

Kebony er et norskprodusert alternativ til teak som
kan konkurrere med tropisk trevirke både når det gjelder estetikk, slitestyrke og pris.

Bunnstoff inneholder stoffer som har skadelige effekter på livet i sjøen. Slipestøv og avskrapet bunnstoff er
en stor kilde til forurensing og skal samles opp og leveres inn som farlig avfall. Kost opp fra underlaget, eller
buk en presenning som fanger opp avfallet.
Les mer: En miljøveileder (pdf) er utarbeidet av
Kongelig Norsk Båtforbund, nyttig og lettlest for båtfolk.
http://renmarina.no/fileadmin/user_upload/Doku
menter/miljoveileder_optimized.pdf

PROMILLESTRAFF I LEKEGUMMIBÅT?

Kan man promillestraffes for alkoholnytelse i en leke-gummibåt?
Dette er advokat
Tangedals blogg om
forhold som påviker
en båteier på mange
områder
Hver gang noen snakker
om gummibåter i samme
setning som de nevner
lovens lange arm eller
straffansvar, får jeg flashbacks til historien om
beredskapstroppen på vei
til Utøya i overlastet, synkende gummibåt. Men i
dag kom det en ny variant, som endatil har litt
humor i seg.

Dette er månedens
spørsmål for mai 2015:
I utgangspunktet er alkohol og sjø en dårlig kobminasjon, men:
En oppblåsbar gummijolle til 299 kr fra Toys-RUs, er dette et fartøy?
Gjelder dermed da 0,8
promilleregelen?
Eller er det en bademadrass som ikke kan regnes
som en båt?
Jollen er ca 2m og har
årer.
Det må innrømmes at
for en jurist er dette interessante spørsmål. Relev-

ante er de også. Og, ikke
minst, de er stilt i rette
logiske rekkefølge slik en
jurist helst vil ha dem.
Altså, er leke-gummibåten omfattet av loven;
gjelder i så fall promillegrensen, eller finnes det
eventuelle andre regler
som gjør at alkoholnytelse under bruk av leketøyet faller utenfor småbåtlovens nedslagsfelt?
Eller omvendt, faller den
likevel innenfor?

Svaret ble slik:
Loven definerer småbåt
slik: «enhver flytende innretning som er beregnet
på og i stand til å bevege
seg på vann, og som har
en største lengde på inntil
15 meter».
Promillebestemmelsen
har en ytterligere begrensning. Den gjelder nemlig
kun for «småbåt som har:
1. Motor som fremdriftsmiddel, [eller]
2. Seil som fremdriftsmiddel og en største
lengde på 4,5 meter eller
mer, eller
3. Brukes til passasjertransport i næring.»
«Robåter» — som farkosten din ville falle inn
under er dermed ikke
omfattet.

Men det er
en generell
bestemmelse
som også dekker denne —
der sies det at
«ingen som på
grunn av sin
tilstand må
anses uskikket
til det, må føre
eller forsøke å
føre en småbåt. Dette gjelder uansett om tilstanden
skyldes påvirkning av
alkohol eller annet berusende eller bedøvende
middel, sykdom, tretthet
eller andre omstendigheter.»

Moralen er
I den lille gummijollen
uten motor kan du nyte
alkohol innen rimelighetens grenser. Grensen går
der du på grunn av
påvirkningen blir uskikket til å føre den aktuelle
farkosten.
På den annen side er
det vanskelig å se at man
kan ha noe positivt
utbytte av å flyte beruset
rundt i en badeleke for
barn ... og man får håpe
at den brukergruppe
denne leketøysgjenstanden er beregnet på, ennå
har langt igjen før de
begynner med alkohol.
I svaret så jeg bort fra
muligheten for at en tometers leke-gummibåt fra
Toys-R-Us eventuelt
kunne brukes til persontransport i næring. Et øyeblikks logisk forglemmelse, bare. På tross av
denne lille glippen går jeg
ut fra at adekvat folkeopplysning likevel har
funnet sted.

BÅT BRASTE
INN I FLERE
BÅTER
SANKTHANS
AFTEN

Ifølge politiet har en båtfører i
Vollen kjørt inn i flere andre båter.
Hendelsen skal ha skjedd i Maudbukta
rett utenfor Oslofjordmuseet.
- Båtfører kjørte rett inn i to andre
båter, men det var kun den ene som fikk
skader, opplyser operasjonsleder Martin

BÅT BRASTE INN I BÅTER: Her er politibåten i Vollen etter ulykken der en båt kjørte
inn i flere andre. (Foto: TOM MAGNE ARMANN)

FARTSGRENSENE I HAVNER
OG KYSTNÆRE FARVANN
BØR VÆRE GENERELLE
Torsdag 18. juni ble både fungerende generalsekretær i KNBF Endre Solvang og tidligere styremedlem i Region Øst, Arne Grimsø intervjuet av
NRK Vestfold og sendt som lokalnyheter før
Dagsrevyen.
Begge formidlet på en god måte KNBF sitt syn
på fartsgrenser til sjøs. I tillegg ble en båteier intervjuet. Hans svar bekreftet KNBFs syn, det er vanskelig å holde rede på hvilke fartsbegrensninger
som eksisterer så lenge grensene ikke er generelle.
Det profilerer KNBF i media på en måte. De
fremstår som et landsdekkende interesseorganisasjon som ivaretar båtfolkets interesser.
De får satt fingeren på et problem de ønsker å
fronte overfor myndighetene adressert til Samferdselsdepartementet og Kystverket.
Dette passer godt inn i deres videre politiske
arbeid da KNBF skal ha møte med Kystdirektøren
i august.
Vær oppmerksom på at det finnes mange lokale
reguleringer og at 5 knop kan gjelde til 100 m fra
land i den ene kommunen, men ut til 150m i den
neste.

Martinsen til Budstikka.
På politiets twitter-konto opplyste de
først at det ikke var noen personskader,
men at de mistenkte at båtføreren var
beruset.
En drøy time senere kunne politiet
bekrefte at båtføreren var beruset og vil
bli anmeldt da han blåste til over lovlig
verdi.
- Båtfører fikk hjelp til å fortøye båten
i Vollen og ble tatt med til stasjonen for
promillekontroll. Da han blåste over
lovlig verdi på sjøen (0,8, red. anm) ble
han anmeldt for forholdet, sier
Martinsen.
Med unntak av denne hendelsen kan
poltiet opplyse om at det har vært en
rolig sankthansfeiring på fjorden, med
mange mennesker og mye liv.

DETTE KAN DU GJØRE HVIS
DU HAR PROBLEMER MED Å
LESE BLADET PÅ SKJERM

LeangNytt er utformet i A4 format. Har du problemer
med å lese bladet på skjerm, f.eks på en lap-top eller et
lesebrett, foreslår jeg jeg følgende:
1. Print ut f.eks kun s/hvitt fra viste kommando.
2. Konverter bladet til en pdf-fil fra denne kommando. Pdf ’n åpnes i nettleseren, kan forstørres til
ønsket størrelse eller skrives ut.

- BUDSTIKKA -

MOMSKOMPENSASJON
Alt tyder på at regjeringen har tilført ordningen
for lite midler også i 2015. Avkortningens størrelse vil avhenge av hvor mange som søker kompensasjon i 2015 og beløpet det søkes om. En regner med en refusjon på ca. 83% (som i fjor) for
2015. Det ligger nå om lag 1,2 milliarder til fordeling blant landets 70.000 frivillige organisasjoner.
Meningen er at ideelle, frivillige, ikke-fortjenestebaserte foreninger skal være unntatt for moms.

Revisorkrav
Medlemsforeninger med omsetning på mer enn 5
millioner kroner må i 2015 ha offentlig godkjent
revisor. Det betyr at valgte revisorer ikke godtas
for disse. Dette kravet gjelder ikke foreninger (LBF,
red. anm.) med omsetning på inntil 5 millioner.
Dette er»gratispenger» som vil være med å
styrke aktiviteten i foreningen

BLI GRASROTMEDLEM
DU OGSÅ!
Alle som tipper fra tid til annen, og ikke har en
«hjertesak» som allerede tar for seg Grasrot-andelen, oppmuntres herved til å registrere LBF som
mottaker!
5% av det beløpet du tipper for i de fleste spillene
til Norsk Tipping, kan du styre distribuereringen
av til den mottager-foreningen du foretrekker.

FIRE BÅTFØRERE TATT MED
PROMILLE SANKTHANSAFTEN
En av båtførerne kjørte rett inn i to andre båter.
– Det er sjelden vi tar fire stykker på en gang, sier
Politiets operasjonsleder Magne Olsvoll.
At det var Sankthansaften er trolig en viktig forklaring.
– Det var mange folk ute, og det ble nok drukket
mer enn på en vanlig tirsdag, sier Olsvoll.
– Hvor høy promille var det snakk om?
– Den laveste promillen var på 0,9. Det ble tatt
prøve av alle, og opprettet sak. Det går nå videre til
politiadvokaten som vurderer alvorligheten av sakene,
opplyser Olsvoll.
- BUDSTUIKKA -

God sommer!

