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Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 

 

Avtale mellom partene 

1  

Kystlaget ………… som i avtaleteksten benevnes som arrangør 

Og 

 2 Forbundet KYSTEN 

 

Kystlaget ……………… påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020.  

Avtalen gjelder alle punkter som omtalt i sidene 2 – 5. 

 

Sted,               2018 

 

 

Forbundet KYSTEN    Arrangør av Landsstevnet i 2020 

Asgeir K. Svendsen, styreleder   Kystlaget ……… v/ ……….  

 

………………………………………….  ……………………………………………. 
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Del 2 Generelt 

Denne delen av landstevneveilederen omtaler forhold du som arrangører av Forbundet KYSTENs 

landsstevne må sørge for.  

a) Eierskap: Forbundet KYSTEN står som eier (rettighetshaver) av Forbundet KYSTENs 

landsstevne. 

b) Stevnets navn er ”Forbundet KYSTENs landsstevne i/på (…navn på stedet hvor 

landsstevnet arrangeres…)”. Det skal ikke benyttes andre betegnelser. Stevnet kan 

imidlertid gjerne ha en undertittel. 

c) Landsstevnet benevnes og markedsføres som ”Forbundet KYSTENs landsstevne i/på 

(…navn på stedet hvor landsstevnet arrangeres…)”. Dette gjelder både på skilt ved 

innganger, på stevneområdet og andre steder, i brosjyrer, i program, på nettsider, 

pressemeldinger og andre steder der Forbundet KYSTENs landsstevne omtales. 

d) Arrangøren av landsstevnet står fritt til å søke andre samarbeidspartnere for å 

gjennomføre stevnet, så lenge det ikke går ut over de målsetninger som ligger til grunn 

for landsstevnet. 

e) Arrangøren har det økonomiske og organisatoriske ansvaret for landsstevnet. 

f) Forbundet KYSTEN gir et tilskudd til landsstevnearrangør på kr. 50.000,- som kan mottas 

når denne avtale er underskrevet.  

g) Forbundet KYSTEN stiller en underskuddsgaranti på kr. 50.000,- som kan søkes dersom 

sluttregnskap viser underskudd.  

h) Overskuddet av landsstevnet går uavkortet til den lokale arrangør. 

Forbundet KYSTENs formålsparagraf skal ligge til grunn for landsstevnets program, aktiviteter og 

formidling. Forbundet KYSTENs landsstevner har følgende målsetninger: 

i) Skape et miljø og felleskap for deltagere og publikum. 
j) Formidle kunnskaper om kystkultur og fartøyvern. 
k) Synliggjøre vårt arbeid med bevaring og vern av fartøyer og kystmiljø.  
l) Skape forståelse og interesse for verdien av kulturminnevernet på kysten. 
m) Styrke Forbundet KYSTEN som den drivende og samlende kraft i arbeidet med å ta vare 

på kystens kulturarv. 
 

Del 3 Aktiviteter og arrangementer 
 

Forbundet KYSTENs aktiviteter og arrangementer er både en møteplass for medlemmer og skal 

samtidig holde en åpen og publikumsvennlig profil. Arrangementene skal være godt synlige og 

tilgjengelige for publikum. Alle aktiviteter og arrangementer skal kunngjøres i god tid før de finner 

sted. 

a) Landsstevnet skal arrangeres fra torsdag til søndag i juli måned, fortrinnsvis i uke 29. 

b) Følgende aktiviteter og arrangementer skal gjennomføres under landsstevnet: 

- Offisiell åpning ved forbundets leder på torsdag ettermiddag. 

- Landsstevnemiddag lørdag kveld. Under middagen skal Forbundet KYSTENs priser deles ut 

og ”stafettpinnen” overrekkes til neste års landsstevnearrangør. I tillegg kan det legges inn 

kulturelle innslag. Varigheten av den offisielle delen av middagen skal ikke overskride to 

timer.  
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 Arrangør skal avsette 2 plasser/billetter til hver av mottagerne av Forbundet KYSTENs priser 

og til leder, nestleder og sekretariatet i Forbundet KYSTEN. 

c) Landsstevnearrangør må sørge for at de som ikke deltar på middagen kan få kjøpt mat på 

stevneområdet.   

d) Landsstevnet skal tilby egne aktiviteter for både barn og ungdom. 

e) Landsstevnet skal tilby minst tre ulike faglige arrangementer. 

f) Landsstevnet skal ha et godt tilbud for publikum på land. Eksempler: Håndverkere, kunst, 

formidling relatert til kystkultur.  

 

Sjøbaserte aktiviteter 

 

g) Det skal arrangeres regatta for tradisjonelle seilbåter. 

h) Det skal arrangeres regatta eller konkurranse for tradisjonelle robåter. 

i) Det skal arrangeres defilering for minst 20 verneverdige/tradisjonelle/historiske båter.  

- Det skal arrangeres premieutdeling for disse samme dag som de sjøbaserte aktivitetene 

finner sted. 

j) Det skal arrangeres minst en aktivitet som setter fokus på sikkerhet til sjøs (Trygg i 

tradisjonsbåt). 

k) Det skal legges vekt på god publikumsformidling av de sjøbaserte aktivitetene. De må være 

godt  

  synlige for publikum på land og dersom det brukes kommentator, må det legges til rette 

lydanlegg. 

 

Forbundet KYSTENS priser 
 

Landsstevnearrangøren skal, sammen med Forbundet KYSTEN, etablere en jury på minst tre personer 

som skal utpeke mottakerne av prisene på landsstevnet. Tildelingen av utmerkelsene skal finne sted 

under landstevnemiddagen. Mottagerne skal presenteres sammen med juryens begrunnelse for 

tildelingene.  

 

l) Følgende priser skal deles ut på landsstevnet: 

 

- Til den best vedlikeholdte åpne båten 

- Til den best vedlikeholdte dekkede båten 

- Til det mest lovende restaureringsprosjektet 

- Til det beste tradisjonelle nybygget 

- Til den best bevarte motor/tekniske innretning 

- Til den beste håndverker 

- Til den båten som har seilt lengst for å delta 

- Juryens åpne pris 

 

Juryen har også ansvaret for å plukke ut representative båter til defileringen (se under avsnittet 

”sjøbaserte aktiviteter”). 
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Del 4 Fysisk tilrettelegging og utforming 
 

a) Det skal avsettes et definert og avgrenset område av havn/kaier/brygger hvor bare 

verneverdige og tradisjonelle båter skal ha plass.  

b) Det skal avsettes et definert område som skal være sentrum i stevneområdet. Så langt 

det er fysisk mulig skal dette området ligge så nært havn/kaier/brygger som omtalt i 

punktet ovenfor. Dette området skal inneholde minst følgende: Forbundet KYSTENs egen 

stand, stand for neste års landsstevnearrangør, hvis mulig; stevnekontor, utstillere og 

håndverkere.  

c) Arrangøren av landsstevnet får utdelt 5 store bannere med påskriften ”Forbundet 

KYSTENs landsstevne” og Forbundet KYSTENs logo. Bannerne skal plasseres ved 

innganger og sentrale steder i stevneområdet, slik at de er godt synlige for publikum. 

d) Landsstevnearrangør skal organisere intern transport hvis stevneområdet er utstrakt. 

e) Landstevnearrangør skal planlegge stevnet i forhold til retningslinjer og gjeldene regler 

for ”Universell utforming”. 

Formidling og presse 
 
f) Arrangør skal sørge for god speakertjeneste på stevneområdet. Speakertjenesten skal 

også benyttes under de sjøbaserte aktivitetene. 

g) Arrangør skal utarbeide informasjonsmateriell om landsstevnet senest før gjennomføring 

av landsstevnet foregående år. Informasjonen skal publiseres på Internett. 

h) Arrangøren av landsstevnet skal opprette en nettside for stevnet. Nettsiden må være à 

jour og skal oppdateres løpende. 

i) Arrangør av landsstevnet skal presentere seg på stand på Forbundet KYSTENs 

landsstevne året før. 

j) Program med billettpriser for publikum skal foreligge og presenteres senest innen 

utgangen av mars året landsstevnet finner sted. 

k) Forbundet KYSTENs logo skal være synlig på alt informasjonsmateriell. 

l) Det skal foreligge et nettbasert system for påmelding av båter. Landsstevnearrangør står 

fritt til å velge systemet. Systemet skal være i drift senest 1.mars i landsstevneåret. 

Oversikt over påmeldte båter skal være synlig for alle interesserte.   

m) Forbundet KYSTEN utarbeider og distribuerer informasjon om landsstevnet til nasjonale 

medier. Landsstevnearrangør har ansvar for å utarbeide pressemeldinger til lokale og 

regionale medier.  

Del 5 Ansvar for sikkerhet 
 

Landsstevnearrangør lager planer som ivaretar forhold vedrørende helse, miljø og sikkerhet for 

besøkende og de som arbeider på Forbundet KYSTENs landsstevne. Planene må ivareta sikkerheten 

både til sjøs og på land.  

 

Det er spesielt viktig at landsstevnearrangør har en god plan for beredskap ved uhell og ulykker, 

herunder en plan for kommunikasjon og hvem som uttaler seg til presse, myndigheter og publikum i 
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slike tilfeller. Planene skal være kjent både av landstevnearrangør og av alle som har oppgaver i 

forhold til planlegging og gjennomføring, Forbundet KYSTEN sentralt, lokale myndighetspersoner som 

politi, brannvesen, stedlig redningstjeneste og lokale/regionale organer som har ansvar for helse, 

miljø og sikkerhet.  

 

Dette må arrangør av landsstevnet sørge for 

 

a) Lage risikoanalyse for aktiviteter til sjøs og på land. 

b) Ha egen helse- eller førstehjelpstjeneste på stevneområdet. 

c) Innhente alle opplysninger om krav til registrering og eventuelle krav som settes av 

stedlig politi, brannvesen, kommune og havnevesen. 

d) Ha brannberedskap i henhold til branntilsynets regler. 

e) Ha stasjonert minst en båt med åpen VHF-kanal som har som oppgave å sørge for 

sikkerhet og service for besøkende båter. Denne tjenesten skal være åpen døgnet rundt. 

f) Ha vakthold som ivaretar behov for sikkerhet og trygghet på hele stevneområdet. 

g) Oppnevne kommunikasjonsansvarlig og talsperson ved uhell og ulykker. 

h) Landsstevnet skal ha alle forsikringer i orden i forhold til ansvar, uhell og ulykker, både til 

sjøs og på land. 

Forbundet KYSTENs rolle, oppgaver og behov 

 
i) Det skal avholdes minst to møter mellom Forbundet KYSTEN sentralt og 

landsstevnearrangør i forkant av landsstevnet. Det første møtet finner sted senest minst 

ett år før landsstevnet arrangeres. 

j) Forbundet KYSTEN og den administrative ledelsen av landsstevnet skal møtes minst en 

gang før landsstevnet arrangeres. Det første møtet finner sted før første helg i april året 

landsstevnet arrangeres. 

k) Under landsstevnet skal Forbundet KYSTENs leder, nestleder og sekretariatet være til 

stede fra sentralleddet.  

l) Sentralleddets utgifter til reise, kost og losji dekkes av landsstevnearrangør. 

m) Sentralleddet utstyres med adgangstegn/billetter som sikrer tilgang til hele 

stevneområdet. Landsstevnearrangør dekker utgifter til dette.  

n) Landsstevnearrangør oppnevner en kontaktperson som har ansvaret for 

kommunikasjonen mellom Forbundet KYSTEN og landsstevnearrangør i forkant av og 

under landsstevnet.  

o) Landsstevnearrangør må legge til rette for at sentralleddet bor sentralt i stevneområdet. 

Hvis ikke dette lar seg gjøre – så nært stevneområdet som mulig. 

 


