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MORTEN JENSEN

KLASSEKLUBB

ETTER ETT ÅR: Det første året med NOR Rating har gitt mange gode tilbakemeldinger, og en regel som håndterer ulike båttyper, men det er ennå rom for forbedringer. Å forbedre basen med båtdata er et av årets mål.

Udramatisk årsmøte i NOR Rating
AV ENDRE STEINBRU • To av fire
styremedlemmer var på valg,
og både leder Sverre G. Ellingsen (KNS) og styremedlem
Rune Terje Hjertaas (Tønsberg) ble gjenvalgt.
Etter dette består styret av
følgende personer:
Sverre Ellingsen KNS , leder,
valgt for ett år 2014.
Styremedlemmer:
Rune Terje Hjertaas, Tønsberg, valgt for to år 2014.
Sverre Valeur, Askøy valgt
for to år 2013.
Endre Steinbru, Fredrikstad, valgt for to år 2013.
Klasseklubben kan se tilbake på et hektisk år med overgang til ORC-basert rating.
Tilbakemeldingene fra medlemmene har vært veldig positive, men et års erfaring viser
at systemet har forbedringspotensiale. En viktig oppgave i
år vil være å øke kvaliteten på
NYTT FRA NOR RATING • seiling.org

84

SEILmagasinet 2014/3

datagrunnlaget, og sikre at de
dataene som ligger til grunn
for beregning av rating, er så
gode som de kan være.
NOR Rating skal også arbeide for å forenkle betalingsløsningene.
Klubben vil videreføre ordningen med gratis målebrev
for nye seilere.
Året 2013 ble avsluttet
med et budsjettert underskudd. Prisen for årets målebrev vil holdes på nivå med
fjoråret, men årsmøtet vedtok
en økning på 100 til kr 400 for
ordinært målebrev i 2015.
ENDRING I REGLENE. Teknisk komité i NSF har godkjent de nye
NOR Rating-reglene for 2014.
Reglene er revidert for å ta
hensyn til de nye endringene
i ORC. Code 0 går ut som betegnelse, og slike seil vil heretter betegnes som flyvende
forseil. Flyvende forseil med
midtbredde smalere enn code
0, som tidligere ikke var tillatt,
vil nå kunne brukes.
Det er først og fremst

målerne som må holde tungen rett i munnen fremover.
Flyvende forseil må måles på
samme måte som et staget
forseil, og alle breddemålene
må måles. For at ikke ratingen
skal gå rett til himmels, må
målerne huske på å skrive inn
i databasen om forseilet skal

settes på stag eller er flyvende.
Eksisterende seil trenger ikke å
måles på nytt.
Arrangørene må passe på
at seilerne har gyldig målebrev.
I de nye reglene er det nå en
96 timers grense for endring
av målebrev for å sikre at arrangøren unngår å komme i

klemme helt oppunder starten
av en regatta. Sekretariatet vil
heller ikke utføre denne type
endringer av målebrev før en
regatta.
De nye NOR Rating-reglene finnes på www.seiling.org.
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Kun 13 medlemmer møtte
på årets årsmøte I NOR
Rating. Av disse var 3 styremedlemmer.

DISSE ADMINISTRERER NOR RATING
Sverre G. Ellingsen KNS, leder
Sverre Valeur Askøy Seilforening, styremedlem
Rune Terje Hjertås, Tønsberg Seilforening, stytremedlem
Endre Steinbru, Frederikstad Seilforening, styremedlem
Pål Terje Christensen, Asker Seilforening, Nor Rating Service
Per Bøymo, KNS, NSF Teknisk Komité

ETT ÅR TIL: Sverre Gunnar
Ellingsen ledet årsmøtet i NOR
Rating, og ble gjenvalgt som
leder for klasseklubben for ett år.

