
 

 

 

Dette er Kristiansand Motorbåtklubb (KMK) 

 
KMK er landets eldste motorbåtklubb stiftet 1910.  Klubbens kjerneaktivitet beskrives best av 

vedtektenes §2 som lyder: 

 

”KMK’s formål er å fremme interessen for kystmiljø, sjøvett og maritime kunnskaper, samt å 

fremme sosialt fellesskap og for øvrig enhver oppgave som kan være til gagn for 

medlemmene.  KMK er en familieklubb”. 

 

KMK er en klubb der medlemmene ikke bare mottar, men der medlemmene også gir.  En del 

av vårt fellesskap består også av felles arbeid (dugnad) på de flotte anleggene vi eier og 

driver, og som gjør KMK til en verdifull perle for medlemmene. KMK har egne komiteer som 

er ansvarlig for hver sin del av klubbens drift 

 

Klubben har medlemmer i alle aldre, og arbeider for å lage et godt miljø for medlemmene ved 

å arrangere medlemskvelder, eskadreturer, kurs og sammenkomster.  Klubben eier nord-

vestpynten av Prestøya kort vei fra Kristiansand sentrum. Vi har bryggeanlegg med strøm og 

sommervann, strand, 2 klubbhus, do, redskapsbu, et lite verksted og slipp. Vi har varm- og 

kaldrøysovn. Klubben drives gjennom dugnad. Det er laget gangveier og ramper slik at hele 

området er tilrettelagt for bevegelseshemmede.  

 

 
 

Sommeren er naturlig nok den tiden vi har størst aktivitet. Vi har både badestrand og 

stupetårn! I badebukta har vi flåter og robåt til de minste barna. Det er svært populært å fange 



strandkrabber. Vi har også sup-brett til utlån. De voksne barna kan låne en liten fiskebåt og 

kan fiske og sette teiner. Den lille hytta på brygga har samlingssted med vedovn. I andre 

etasje «barneloftet» har barna tv, spill og internett. Vi har uteområder med lekeapparater.  

Prestøya er også utgangspunktet for ”eskadreturer” som er sosiale fellesturer for medlemmene 

til ”fjerne farvann” (stort sett i området fra Lillesand til Mandal). St. Hans feiringen er 

sesongens høydepunkt, og kvelden feires på Prestøya med bål, leker og konkurranser for hele  

Vi har hatt ulike fellesarrangement som «barnas dag» 58 grader nord, «Prestøydagen» med 

besøk av redningsskøyte.  

 
Prestøya er et sosialt treffsted. Vi har godt opparbeidede turløyper rundt hele øya. Den største 

delen av øya er kommunalt friareal. 

 
 

Vinteren er en svært viktig tid for samholdet i en båtklubb som har satt seg som mål å være en 

helårsklubb. Fler og fler medlemmer har begynt å ha båten ute hele året, og det er sosial 

samling på Prestøya stort sett hver helg gjennom hele vinteren.  Vinterstid er det mye felles 

mat med selvkokt krabbe, kreps og hummer eller røykt fisk. Ved-dugnader og opprydding av 

nedfallstrær gir mange samlinger rundt bålpanne høst og vinterkvelder. Det har vært en fin 

måte å samles på i disse coronatider der samling ute er viktig. Nyttårsfeiring på Prestøya gir 

en eventyrlig utsikt til byens fyrverkeri. 

 



 


