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Klubben er per i dag Norges eldste vannjet klubb og har eksistert siden 1990. Den var i 
sin tid ledende blant norges vannjetklubber, men etter at forbudet ble innført i 2001 har 
klubben nesten blitt utslettet. Det er i dag kun en aktiv utøver igjen og mye av grunnen 
til dette er manglende steder å kjøre i nærheten av klubbens tilhørighet. Dette til tross 
for at klubben har bestått av medlemmer helt fra Eidsvoll og ned til Tønsberg. På denne 
strekningen passeres det mange vann som hadde vært egnet for vannjet kjøring, men 
dessverre er det ikke slik. Loven som ble innført har ikke gjort det enkelt for klubber å 
drive idretten, men heller tvert imot. 
 
Det er med bekymring vi i Romerike Vannjet klubb ser nok en endring i småbåtloven 
som gjør det vanskelig for oss å bedrive idrett. Det er ikke tatt hensyn til forenkling av 
søknadsprosesser for idrettslag og slik lovforslaget fremstår vil det bli enda 
vanskeligere å oppnå dispensasjoner i fremtiden. Slik lovforslaget fremstår i dag vil det 
være umulig både å arrangere stevner og treninger på vann når dette skal foregå 400m 
og 500m fra land. Hensynet til sikkerheten både for utøvere og funksjonærer vil være 
vanskelig å ivareta og vi kan bare glemme å få publikum. Dette vil i praksis bety at dere 
setter siste spikeren i kista til en liten idrett i Norge som har høstet flere 
Verdensmestere gjennom årenes løp på tross av forholdene som er imot dem. 
 
Sikkerhetsmessig vil jeg påstå at vannscooterførere generelt stiller sterkere enn vår 
erfaring er med førere av ordinære båter. Vår påstand er at alle som kjører vannscooter 
bruker vest, men kan vi si det samme om alle som kjører ordinære båter? Gjennom 
organisert trening i klubb får barn og unge muligheten til lære seg respekt for lover og 
regler som gjelder på vann. De oppnår også en bedre forståelse av fart og farer 
forbundet med vann i kontrollerte former. Synes grunnlaget til forslaget deres er veldig 
forutinntatt og lite i tråd med faktiske forhold. Argumentasjonen om støy og forurensing 
er veldig lite dokumentert fra deres side og vi stiller store spørsmålstegn til hvor dette 
er hentet fra. En tidligere vannjetklubb på sørlandet begynte å trene på et lite vann hvor 
de fikk lov av grunneier, og konsekvensen av dette var at fiskebestanden økte. Kan ikke 
si at dette høres veldig miljøfiendtlig ut?  



 
Det meste av argumentasjonen deres for støy, forurensing og ulykkesrisiko er 
argumenter som er like gjeldende om man kjører ordinær båt eller vannscooter. Hva 
man kjører er ikke vesentlig i denne sammenhengen. Det som er vesentlig er at lover og 
regler blir fulgt og at man blir straffet for lovbruddet, ikke om man kjører et stort eller 
lite fartøy på vannet.  
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