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Hjellestad Jet Ski Klubb (HJSK) har drevet med Vannjet som idrett i snart 20 år i
Bergen.
Da forbudet mot vannscooter kom rundt århundreskiftet ble dessverre flere
klubber rundt om i landet tvunget til å legge ned sin idrettsgren.
Bergensklubben klarte å overleve med god hjelp fra Bergen Kommune som
tilrettela idretten i Bergen. Kommunen vedtok en lokal forskrift som ivaretok
klubbens idrettslige interesser.
HJSK har i løpet av årene på egenhånd utviklet en egen barnejetski som kun
oppnår 19 knop og som kan håndteres av barn helt ned i åtte års alderen.
Denne nye måten å tenke på har spredd seg til flere andre land og klubben sin
fartsredusering brukes nå rundt om i verden.
Det å få barn ut på vannet i en alder av åtte år gjør at de tidlig lærer seg å
avpasse fart og håndtere utstyret på en nærmest perfekt måte når de blir
eldre.
De første som var med på dette Knøttejet-prosjektet er blitt idrettsutøvere helt
i verdenstoppen, og så sent som i fjor fikk vi en Junior Europamester.
Så lenge vi i Norge har hatt totalforbud så har Vannjet kunne kjøre etter lokale
forskrifter i tillegg til NMF og NIFs lover og regler.
Dersom Vannjet nå sidestilles med båt er vi helt avhengige av at NMF / NIF
setter rammene og betingelsene for utøvelse av idretten.
Myndighetene har tidligere laget totalforbud og sist en forskrift (som er
tilnærmet totalforbud), hensikten har hele tiden vært å forby bruk av
vannscooter som fritidskjøretøy.
Det ble i forkant av begge disse lovendringene presisert at dette ikke skulle gå
ut over de som driver dette som idrett.

Fakta i denne saken er at fritidskjøringen har eskalert i hele denne perioden og
folk har kjørt hvor og når de ønsker. Idretten derimot har på grunn av slik loven
har vært utformet fått avslag på avslag i forsøk på å utøve sin idrett og
lidenskap.
Dersom det ikke kommer på plass en Båtsforskrift tilsvarende som
Motorsportforskriften slik at NIF og NMF kan sette rammene for idretten blir
idretten den tapende part enda en gang.
De områder som noen kommuner allerede har satt av i sine lokale forskrifter
må videreføres inn i ett nytt regelverk, eller ved at man justerer eksisterende
regelverk.
Vannjet som idrett må reguleres av en organisasjon som er underlagt NIF.
Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der det blir arrangert Vannjet
arrangementer som ikke er godkjent eller innehar den nødvendige
kompetansen som trengs for å utøve idretten under trygge rammer.
Idretten og dens regler må reguleres av NIF og underlagt særforbund, i dette
tilfelle Norges Motorsportforbund (NMF).
Mange barn og ungdommer har valgt Vannjet som sin hoved idrett og utøver
denne idretten jevnlig hele året. Flere har også valgt Vannjet som hovedfag på
den videregående skolen.
Disse barna og denne idretten er derfor helt avhengige av at en Vannjetforskrift
eller en Båtsportforskrift (tilsvarende Motorsportforskriften) er på plass
samtidig eller før Forskrift om bruk av vannscooter og lignende §7 d forsvinner.
Se videosnutt her for innføring av Vannjet som barneidrett:
https://www.youtube.com/watch?v=CBPjb8xq12c
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