
  

  

  

Mandat   gitt   til   Oslo   Kiteklubb   ifbm.   høringssvar   sendt   14.11.2020     
Dette   er   et   vedlegg   til   Oslo   Kiteklubbs   høringssvar   som   allerede   er   sendt   14.11.2020.   
For   å   forenkle   dialogen   mellom   kitere   og   regjeringen   har   alle   de   aktive   kiteklubbene   i   Norge   valgt   å   
stille   seg   bak   høringssvaret   avgitt   av   Oslo   Kiteklubb.   Klubbene   har   gitt   mandat   til   Oslo   Kiteklubb   for   å   
representere   disse   klubbene.     
  

Totalt   representerer   disse   klubbene   406   betalende   medlemmer   i   tillegg   til   de   470   medlemmene   fra   
Oslo   Kiteklubb.   Vi   har   også   samlet   inn   underskriften   til   1819   personer   i   kitemiljøet   hvor   de   har   skrevet   
under   på   at   de   støtter   og   står   bak   høringssvaret   avgitt   av   Oslo   Kiteklubb   via   underskrift.no.   Se   eget   
vedlegg   «Dokumentasjon   av   underskrifter   fra   kitere   i   Norge.pdf»   for   dokumentasjon   av   underskriftene.   
  

Dette   er   å   anse   at   høringssvaret   til   Oslo   Kiteklubb   har   en   nasjonal   forankring   blant   alle   klubber   og   
kitere   i   Norge.     
  

Følgende   klubber   står   bak   høringssvaret   og   gitt   mandat   til   Oslo   Kiteklubb:   

Hver   klubb   har   signert   og   avgitt   mandat   på   eget   kapittel   i   dette   dokument.   
  

Vi   ber   samtidig   også   om   å   bli   invitert   videre   i   prosessen   som   fagkyndinge   for   kitesporten.   
  

 
  

Med   vennlig   hilsen   
  

  

___________________ ____________________ ____________________   
Anders   Horgen Kåre   Mortensen Preben   Smestad   
Styreleder Nestleder Styremedlem     
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Orgnr.    997514572   
styret@oslokiteklubb.no   
www.oslokiteklubb.no   

  
Oslo   Kiteklubb   
c/o   Anders   Horgen   
Skullerudbakken   8m   
1189   Oslo   

  
tlf:   91716692   

Samferdselsdepartementet   
Høringsnotat   forslag   til   forskrift   om   fartsgrenser   til   sjøs   

  
Dato:                     23.11.2020   
Høringssaksnr:      20/1848   

● Frøya   Kiteklubb   
● Hemsedal   Kiteklubb   
● Innherred   Kiteklubb   
● Kite!   Berlevåg   
● Moss   Kiteklubb   
● Stavanger   Kiteklubb   

● SørKite   
● Trondheim   Kiteklubb   
● Tromsø   Kiteklubb   
● Varanger   Kite   Club   
● Vestfold   Kiteklubb   

  

http://www.oslokiteklubb.no/
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1. Frøya   Kiteklubb   -   Org   Nummer:   914637821     
Frøya   kiteklubb   ble   stiftet   12.05.2014   og   består   av   frivillige   medlemmer.   Vi   er   en   liten   klubb   som   
befinner   seg   i   kystparadiset   Frøya.   Her   har   vi   Sistranda   som   kitespot.   Sistranda   er   et   sjøsportparadis.   
Den   er   lang,   vindfull   og   perfekt   for   alle   typer   sjøsport.   
  

Frøya   kommunes   visjon   er   å   lage   en   helhetlig   idrettspark   og   det   er   jobbet   med   å   rydde   strandsone   og   
fjerne   stein   og   tre   slik   at   vi   kan   utøve   vår   sport   på   en   trygg   måte.   
  

Kommunen   har   gitt   sjøsporten   ett   eget   klubbhus   i   strandsonen   for   å   øke   trivsel   og   samhold.   Det   gir   
oss   som   klubb   mulighet   for   å   ta   imot   besøkende.   Klubbhuset   ligger   sentralt   med   nærhet   til   
hotell/overnatting   og   butikk.   
  

FKK   jobber   for   å   fremme   sporten   med   økt   fokus   på   sikkerhet.   
Frøya   Kiteklubb   bedriver   ingen   nærings-/kursvirksomhet   og   har   ingen   bånd   til   kommersielle   aktører   i   
Norge.   FKK   har   ca   260   følgere   på   Facebook.   

  
  

Styret   i   Frøya   Kiteklubb   har   gjort   seg   kjent   med   Oslo   Kiteklubbs   høringssvar   sendt   14.11.2020   og   
stiller   seg   bak   dette   høringssvaret.   Vi   gir   Oslo   Kiteklubb   mandat   til   å   føre   vår   sak   videre   i   denne   
sammenheng   og   representere   oss.   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

______________ ___________________ ____________________   
Jonas   Vainoras Trude   Brustad Marcin   Lapinski   
Styreleder Styremedlem Styremedlem   
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2. Hemsedal   Kiteklubb   -   Org   Nummer:   897952742     
Hemsedal   Kiteklubb   er   en   ideell   organisasjon   som   jobber   for   å   fremme   kitesport   med   vekt   på   
sikkerhet,   sosiale   hensyn   og   trivsel.   Klubben   bidrar   til   å   skape   kontakt   mellom   kitesport-interesserte   
og   virker   for   deres   interesser.   Hemsedal   kiteklubb   har   ca.   150   medlemmer   på   sin   medlemsside   på   
Facebook,   hvorav   ca   50   er   lokale   aktive   kitere   i   Hemsedal.   Klubben   har   mange   medlemmer   som   er   
hytteeiere   og   turister   i   dalen.   Klubbens   åpne   side   på   Facebook   følges   av   ca   400   personer.     
  
  
  
  

Styret   i   Hemsedal   Kiteklubb   har   gjort   seg   kjent   med   Oslo   Kiteklubbs   høringssvar   sendt   14.11.2020   og   
stiller   seg   bak   dette   høringssvaret.   Vi   gir   Oslo   Kiteklubb   mandat   til   å   føre   vår   sak   videre   i   denne   
sammenheng   og   representere   oss.   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

______________ ___________________ ____________________   
Bjørn   Kure Magne   Lien Jan   Helge   Tuv   
Styreleder Styremedlem Styremedlem   
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3. Innherred   Kiteklubb   -   Org   Nummer:   998888115     
Innherred   Kiteklubb   er   en   frivillig   organisasjon   som   jobber   med   å   fremme     
kitesporten   i   Innherred   med   omegn.   Klubben   har   51   medlemmer.     

Innherred   Kiteklubb’s   viktigste   formål:   

● Være   kontaktpunkt   for   personer   som   ønsker   å   utforske/prøve   kitesporten     
● Skape   et   aktivt   og   sosialt   kite-miljø   
● Fokus   på   sikkerhet   blant   kitere   
● Tilrettelegge   for   kiting   
● Fremme   kiterenes   interesser,   verne   om   rettigheter   og   kitespotter   
● Være   kontaktpunkt   mellom   kitere   og   myndigheter/grunneiere   

  

Innherred   Kiteklubb   ble   formelt   stiftet   19.   juli   2012.   Vi   er   en   frivillig   organisasjon   og   har   ingen   ansatte.   
Innherred   Kiteklubb   bedriver   ingen   nærings-/kursvirksomhet   og   har   ingen   bånd   til   kommersielle   
aktører   i   Norge.   Klubben   skal   være   uavhengig   og   tjene   medlemmenes   interesser   om   kitesporten.   

  

IKK   jobber   med   å   tilrettelegge   for   trygg   ferdsel   for   kitere   og   andre   brukere   av   områdene,   og   samtidig   
sikre   at   lover   og   regler   blir   ivaretatt.   IKK   har   en   spotguide   i   samarbeid   med   Trondheim   Kiteklubb   på   
klubbens   nettsider   som   beskriver   retningslinjer   og   anbefalinger   for   de   ulike   områdene.     

  

  

  
  

Styret   i   Innherred   Kiteklubb   har   gjort   seg   kjent   med   Oslo   Kiteklubbs   høringssvar   sendt   14.11.2020   og   
stiller   seg   bak   dette   høringssvaret.   Vi   gir   Oslo   Kiteklubb   mandat   til   å   føre   vår   sak   videre   i   denne   
sammenheng   og   representere   oss.   
  
  

  
  
  
  

___________________ ____________________ ____________________   
Sverre   Gåsodden Lars   Gøran   Bylund Hanne   Skatland  
Styreleder Nestleder Styremedlem   
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4. Kite!   Berlevåg   -   Org   Nummer:   913427807     
KITE!   Berlevåg   er   et   lokallag   i   Berlevåg   kommune,   som   er   drevet   at   tre   personer   i   samarbeid   med   
mange   frivillige.   Kite   Berlevågs   åpne   facebook   side   har   194   følgere.   Vi   jobber   med   å   øke   den   
generelle   interessen   for   friluftsliv   blant   barn   og   ungdom   i   Berlevåg   og   nærliggende   kommuner,   med   
fokus   på   kitesporten.   Vi   bidra   til   at   barn   og   ungdom   får   bruke   de   enorme   mulighetene   som   finnes   
nærmiljøet,   ved   å   tilby   gratis   kursing   og   utlån   av   utstyr.   Dette   fordi   vi   ønsker   å   være   med   å   bidra   til   å   
skape   gode   vekstvilkår   for   fremtiden.     
  

I   tillegg   er   Kite   Berlevåg   er   en   viktig   medarrangør   under   VAKE,   Varanger   Arctic   Kite   Enduro,   en   
langdistanse   kitekonkurranse   som   starter   i   Berlevåg   og   ender   i   Vardø.   VAKE   har   flere   ganger   hatt   
World   Ice   and   Snow   Sailing   Association   sin   verdensmesterskapstittel.   Kite   Berlevåg   tilrettelegger   og   
planlegging   for   et   interessant   program   i   forkant   av   kitekonkurranse   til   hele   befolkningen.   Vi   har   ansvar   
for   informasjon   til   publikum,   sikkerhetstiltak   og   annet   som   kreves   av   et   stort   arrangement,   både   i   
forkant   av   og   i   underveis   i   arrangementet.   
  
  
  

Styret   i   Kite!   Berlevåg   har   gjort   seg   kjent   med   Oslo   Kiteklubbs   høringssvar   sendt   14.11.2020   og   stiller   
seg   bak   dette   høringssvaret.   Vi   gir   Oslo   Kiteklubb   mandat   til   å   føre   vår   sak   videre   i   denne   
sammenheng   og   representere   oss.   
  
  
  
  

  
  
  
  

______________ ___________________ ____________________   
Lisa   Grødum Oddrunn   Solli Emma   Gunnarsson   
Styreleder Styremedlem Styremedlem     
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5. Moss   Kiteklubb   -   Org   Nummer:   919660694     
Moss   Kiteklubb,   stiftet   i   oktober   2017,   er   en   frivillig   organisasjon   med   fokus   på   å   skape   kontakt   og   
samhold   mellom   kitere   i   Moss   og   omegn.   

Klubbens   hovedoppgaver   er:   

● Tilrettelegge   kiting   i   nærmiljø   for   våre   medlemmer   
● Informere   om   viktigheten   av   sikkerhet   blant   kitere   
● Kontaktpunkt   mellom   Moss   Kommune   og   kitemiljøet   i   området   
● Kontaktpunkt   mellom   grunneier   og   kitemiljø.   
● Bidra   til   å   skape   et   sosialt   og   aktivt   kitemiljø.   
● Arrangere   turer   og   eventer   

Moss   Kiteklubb   ønsker   å   skapet   et   aktivt   og   sosialt   miljø   rundt   kiting   i   Moss.   Dette   gjør   vi   ved   å   
arrangere   turer   til   inn   og   utland,   samt   samlinger   på   vår   spot   på   Framnes.   

Klubben   har   stor   fokus   på   sikkerhet   og   jobber   derfor   tett   med   aktører   vi   inviterer   til   vår   spot   for   demo,   
gjennomgang   og   kurs.   

Moss   Kiteklubb   samarbeider   også   tett   med   Moss   Seilforeing.   

Et   medlemskap   i   Moss   Kiteklubb   koster   kr.   200,-   pr.   år.   Vi   har   nå   68   betalende   medlemmer.   Vi   kan   
best   nås   på:   post@mosskiteklubb.no   eller   Moss   Kiteklubb   på   Facebook.   

    

  
  
  

Styret   i   Moss   Kiteklubb   har   gjort   seg   kjent   med   Oslo   Kiteklubbs   høringssvar   sendt   14.11.2020   og   
stiller   seg   bak   dette   høringssvaret.   Vi   gir   Oslo   Kiteklubb   mandat   til   å   føre   vår   sak   videre   i   denne   
sammenheng   og   representere   oss.   

  

  
  

_______________ ____________________ _____________   
Floris   Kanbier Trine   M.   Sveinar Knut   Skille  
Styreleder Nestleder Styremedlem   
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6. Stavanger   Kiteklubb   -   Org   Nummer:   993094730     
Stavanger   Kiteklubb   er   en   frivillig   organisasjon   som   jobber   aktivt   med   å   fremme     
kitesporten   på   Jæren.   Klubben   har   110   betalende   medlemmer   i   2020   (10   %   under   18   år).   Det   anslås   
at   antall   aktive   kitere   på   Jæren   er   nærmere   300.   Nettside:    www.stavangerkiteklubb.com     
  

Stavanger   Kiteklubbs   viktigste   formål:     
● Skape   et   aktivt   og   sosialt   kite-miljø.   Styrke   samholdet   i   miljøet.     
● Fokus   på   sikkerhet   og   tilrettelegge   for   kiting.   Herunder   øker   sikkerheten   til   de   myke   

trafikanter   som   ferdes   til   sjøs,   og   opprettholde   god   sameksistens   med   andre   brukere   av   
området     

● Fremme   kiterenes   interesser,   verne   om   rettigheter   og   kitespotter     
● Være   kontaktpunkt   mellom   kitere   og   myndigheter/grunneiere     

    
Stavanger   Kiteklubb   (SKK)   ble   opprettet   i   2004,   og   ble   formelt   stiftet   03.08.2008.   Vi   er   en   frivillig   
organisasjon   og   har   ingen   ansatte.   SKK   bedriver   ingen   nærings-/kursvirksomhet   og   har   ingen   bånd   til   
kommersielle   aktører   i   Norge.   Klubben   skal   være   uavhengig   og   tjene   medlemmenes   interesser   om   
kitesporten.   SKK   er   opptatt   av   å   skape   et   aktivt   og   sosialt   kite-miljø   på   Jæren.   Årlig   arrangerer   vi   
kick-off   for   vintersesongen   på   Haukeli   og   tilsvarende   for   sommersesongen   på   våre   hjemspotter.   SKK   
har   arrangert   lokale   og   nasjonale   mesterskap.   SKK   har   som   mål   å   arrangere   nasjonale   mesterskap   i   
2021   sammen   med   Norges   seilforbund.   Jæren   er   også   et   yndet   feriemål   for   kitere   fra   andre   deler   av   
landet,   så   vel   som   fra   utlandet.   SKK   jobber   med   å   tilrettelegge   for   trygg   ferdsel   for   kitere   og   andre   
brukere   av   områdene,   og   samtidig   sikre   at   lover   og   regler   blir   ivaretatt.   SKK   har   en   egen   spotguide   på   
klubbens   nettsider   som   beskriver   retningslinjer   og   anbefalinger   for   de   ulike   områdene.     
  

Myndigheter   SKK   har   vært   i   kontakt   med   i   2020     
● Rogaland   fylkeskommune   –   Oppfølging   av   verneområder   langs   kysten     
● Avinor   –   Tilrettelegging   for   kiting   på   Solastranden.   Det   plasseres   ut   og   vedlikeholdes   

merkebøyer   for   innflygningen   på   Sola   flyplass.   SKK   har   også   satt   opp   skilt   med   
informasjon   om   regulering   fra   flyplassmyndighet     

● Stavanger   kommune   –   Samarbeid   om   tilrettelegging   for   vannsport   i   Hafrsfjord     
    

For   våre   medlemmer   tilbyr   vi   sosiale   tilstelninger,   temakvelder   for   medlemmer   (Tech-talks,   Trening   
med   fokus   på   skadeforebygging,   Førstehjelpskurs   o.l.),   utleie   av   utstyr   og   rabattavtaler   for   kjøp   av   
utstyr,   overnatting   og   reise,   trening   og   behandling.     
    

Øvrige   arbeidsområder   for   Stavanger   kiteklubb   i   2020:     
● Ulykkesrapport   etter   ulykke   med   skiseil   på   snø   i   april   2020     
● Kite-foil   som   OL-gren   i   2024   –   rekruttering   og   trening     

  
  

Styret   i   Stavanger   Kiteklubb   har   gjort   seg   kjent   med   Oslo   Kiteklubbs   høringssvar   sendt   14.11.2020   og   
stiller   seg   bak   dette   høringssvaret.   Vi   gir   Oslo   Kiteklubb   mandat   til   å   føre   vår   sak   videre   i   denne   
sammenheng   og   representere   oss.   

  
  
  
  
  

___________________ ____________________ ____________________   
Richard   A.   Newman Jannicke   Stav Mona   Lunde  
Styreleder Nestleder Styremedlem     
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7. SørKite   -   Org   Nummer:   984361408     
SørKite   er   klubben   for   kitere   på   Sørlandet.   Klubben   ble   etablert   i   2002.   Vi   arbeider   for   at   kitesporten   i   
sør   skal   være   levende   og   aktiv.   Vår   visjon   er   å   samle   kitere   fra   Arendal   til   Lista.   I   år   har   vi   ca.   70   
betalende   medlemmer,   men   antallet   aktive   kitere   i   området   er   nok   opp   mot   150.   Facebook   gruppen   til   
til   SørKite   har   nå   765   medlemmer.     
  

Vi   ønsker   at   sporten   skal   være   trygg   for   alle,   og   alle   nye   interesserte   taes   imot   og   innføres   i   sikkerhet,   
lokale   retningslinjer   og   «skikk   og   bruk»   i   sporten.   
  

Vi   arbeider   for   økt   aktivitet   i   miljøet   gjennom   lokale   sosiale   tilstelninger   og   fellesturer   i   innland   og   
utland,   sommer   som   vinter.   Vi   drifter   pr.   nå   2   vindmålere,   plassert   på   Høllesanden   i   Søgne   og   
Kvavikstranda   i   Lyngdal.   Data   fra   disse   er   offentlig   tilgjengelig.   
  
  
  
  

Styret   i   SørKite   har   gjort   seg   kjent   med   Oslo   Kiteklubbs   høringssvar   sendt   14.11.2020   og   stiller   seg   
bak   dette   høringssvaret.   Vi   gir   Oslo   Kiteklubb   mandat   til   å   føre   vår   sak   videre   i   denne   sammenheng   
og   representere   oss.   
  
  

  
  
  
  

___________________ ____________________ ____________________   
Andreas   Salthaug Michael   Mosvold Doris   Oehley-Bondø   
Styreleder Styremedlem Styremedlem   
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8. Trondheim   Kiteklubb   -   Org   Nummer:   989424866     

Trondheim   Kiteklubb   er   en   frivillig   organisasjon,    uten   kommersielle   interesser,    med   fokus   på   å   fremme     
kitesporten   i   Trondheim   og   omegn.   Felles   kommunikasjonen   mellom   kiterne   foregår   fortrinnsvis     
gjennom   TKK   sin   Facebookside   som   i   dag   teller   639   medlemmer.   Informasjon   deles   også   på   vår     
nettside   http://www.trondheimkiteklubb.no.   
  

Trondheim   kiteklubb   sine   hovedoppgaver   ovenfor   sine   medlemmer   er:   
  

● Tilrettelegge   for   kiting   i   Trøndelag   
● Ivareta    medlemmenes   interesser,   verne   om   rettigheter   og   kitespotter   
● Skape   en   god   plattform   for   kommunikasjon   mellom   kitere   
● Drifte   vindmålere   
● Ha   en   oppdatert   «spotguide»   med   informasjon   om   lokale   hensyn   
● Skape   et   aktivt   og   trygt   kite   miljø   med   fokus   på   sikkerhet   

  
  
  

Et   av   styrets   primæroppgaver   er   å   styrke   samarbeid   med   fylkeskommune   og   kommuner   i   vårt     
nærområde   for   å   opprettholde   god   dialog   vedrørende   de   områder   som   benyttes   for   kiting   på   sjøen.     
Styret   jobber   aktivt   med   ivaretakelse   av   eksisterende   samarbeid   med   lokale   grunneiere   om   bruk   av     
deres   strandsone.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Styret   i   Trondheim   Kiteklubb   har   gjort   seg   kjent   med   Oslo   Kiteklubbs   høringssvar   sendt   14.11.2020   og   
stiller   seg   bak   dette   høringssvaret.   Vi   gir   Oslo   Kiteklubb   mandat   til   å   føre   vår   sak   videre   i   denne   
sammenheng   og   representere   oss.   
  
  
  

  
  
  

___________________ ____________________ ____________________   
Henrik   Pedersen Michael   Alexander   Dierking Vidar   Wold   Løvseth  
Styreleder Nestleder Styremedlem   
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9. Tromsø   Kiteklubb   -   Org   Nummer:   886652232     
Tromsø   Kiteklubb   ble   stiftet   6.   februar   2004.   

Formålet   med   klubben   er   å   være   et   samlingspunkt   for   alle   som   kiter   på   snø   og   vann   i   Tromsø   og   
omegn.   Vi   bistår   med   informasjon   og   sikkerhet   til   alle   som   er   fastboende   eller   besøkende   til   Tromsø   
for   å   kite.     

Tromsø   Kiteklubb   arrangerer   nybegynnerkurs   for   snøkiting,   samlinger   og   fellesturer.   

Medlemskontingenten   til   TKK   dekker   løpende   utgifter,   og   drift   av   vindmålere   som   er   utplassert   på   de   
beste   spottene   i   Tromsø.   

Vi   jobber   kontinuerlig   med   å   få   opp   flere   vindmålere   og   forbedre   vinddata   og   spotkart   på   
hjemmesiden   tromsokiteklubb.no.   

I   2020   har   vi   61   betalende   medlemmer   i   Tromsø   Kiteklubb.   

  
  
  

Styret   i   Tromsø   Kiteklubb   har   gjort   seg   kjent   med   Oslo   Kiteklubbs   høringssvar   sendt   14.11.2020   og   
stiller   seg   bak   dette   høringssvaret.   Vi   gir   Oslo   Kiteklubb   mandat   til   å   føre   vår   sak   videre   i   denne   
sammenheng   og   representere   oss.   

  
  
  
  

____________________   
Lars   Erik   Tunby  
Styreleder   

  

  

  

____________________  
Thomas   Holm   Osbakk  
Styremedlem   

  

  

____________________   
Tore   Brattli   
Styremedlem     
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10. Vestfold   Kiteklubb   -   Org   Nummer:   917620172    
Vestfold   Kiteklubb   ble   stiftet   18.08.2016.   Klubben   ble   stiftet   for   å   skape   kontakt   og   samhold   mellom   
kitere   i   Vestfold.   Klubben   har    26   betalende   medlemmer.   
  

Vestfold   kiteklubb   har   stort   fokus   på   sikkerhet.   Vi   ønsker   å   jobbe   for   å   unngå   ulykker   og    andre   
uønskede   hendelser   knyttet   til   kiting.   Som   kitere   har   vi   et   stort   ansvar   for   vår   egen   sikkerhet,    men   
også   sikkerheten   til   fugler,   dyr,   kite-venner,   surfere,   badegjester,   fiskere,   turgåere,   båter,   og   andre   
som   vi   deler   vestfoldkysten   med.     
  

Klubben   fungerer   som   et   kontaktpunkt   for   medlemmer   og   ikke-medlemmer   i   distriktet   og   hjelper   til   
med   veiledning   for   nye   i   sporten   så   de   får   en   sikker   og   riktig   start   i   sporten.   
    

Vestfold   Kiteklubb   vil   jobbe   for   å   verne   og   beholde   de   lokale   kitespottene   i   Vestfold.   Vårt   ønske   er   at   
alle   skal   kunne   ha   glede   av   den   fantastiske   naturen   vi   har   i   vårt   nærområde.   Vi   jobber   for   å   holde   
sjøen   og   strendene   rene   for   søppel   og   annen   forurensing.   Klubben   har   derfor   i   samarbeid   med   HNR   
og   LK   adaptert   området   Hvittensand   i   Larvik.   
  

Klubben   forsøker   å   veilede   besøkende   og   tilreisende   med   god   informasjon   rundt   våre   spotter   slik   
både   forhold   til   sikkerhet   og   lokale   regler   i   form   av   en   utarbeidet   spotguide   og   besvare   henvendelser.     
  

Målet   vårt   er   å   kite   som   mye   som   mulig   hele   året   vi   jobber   derfor   med   å   arrangere   lokale   
arrangementer   og   turer.   
  

Vestfold   kiteklubb   er   100%   uavhengig,   og   er   ikke   tilknyttet   noen   forhandlere   eller   leverandører.     
  
  
  

Styret   i   Vestfold   Kiteklubb   har   gjort   seg   kjent   med   Oslo   Kiteklubbs   høringssvar   sendt   14.11.2020   og   
stiller   seg   bak   dette   høringssvaret.   Vi   gir   Oslo   Kiteklubb   mandat   til   å   føre   vår   sak   videre   i   denne   
sammenheng   og   representere   oss.   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
___________________ ____________________ ____________________   
Thomas   Huflåtten Helge   Risnes Torgeir   Jacobsen  
Styreleder Styremedlem Styremedlem   
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11. Varanger   Kite   Club   -   Org   Nummer:   989101226     
Varanger   Kite   Club   (VKC)   ble   stiftet   1.april   2005.   VKC   jobber   for   å   fremme   kitesporten   i   nærområdet,   
har   til   hensikt   å   fungere   som   et   kontaktnettverk   og   samarbeidsforum   for   kiteinteresserte   i   omegn.   VKC   
ønsker   å   fremme   Varanger   som   et   foretrukket   område   å   kite   i,   både   på   snø   og   til   vanns   samt   
arrangere   kitearrangementer,   enten   på   egen   hånd   eller   i   samarbeid   med   andre.   
  

VKC   er   en   frittstående   interesseorganisasjon   uten   binding   til   andre   organisasjoner.   Klubben   har   ca   20   
betalende   medlemmer.   Varanger   regionen   har   betraktelig   flere   aktive   kitere   både   på   snø   og   til   vanns.   
  
  

Styret   i   Varanger   Kite   Club   har   gjort   seg   kjent   med   Oslo   Kiteklubbs   høringssvar   sendt   14.11.2020   og   
stiller   seg   bak   dette   høringssvaret.   Vi   gir   Oslo   Kiteklubb   mandat   til   å   føre   vår   sak   videre   i   denne   
sammenheng   og   representere   oss.   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

___________________ ____________________ ____________________   
Mona   Halvari Erle   Holm John   Njarga   
Styreleder Nestleder   /   Styremedlem Styremedlem   
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