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ASYMMETRISKE SEIL: Flere og flere båter har asymmetriske spinnakere. Hvordan skal man skille mellom de forskjellige?

SEIL FOR NEDOVERSEILING

Asymmetrisk spinnaker, Code 0 eller....?

Hva er en Code 0? Eller en
asymmetrisk spinnaker? Slik
skiller man mellom dem i
NOR Rating.

AV ENDRE STEINBRU • Nye
dukmaterialer og moderne
riggkonstruksjoner har banet
veien for at spesielt tilpassede
seil etterhvert blir allemannseie. For ratingprogrammene
byr dette på en utfordring å
kun utfra seilmål, kunne be-

regne effekten av flyvende
forseil, det vil si seil som ikke
er festet til forstaget.
I NOR Rating er det forholdet mellom midtbredden
som avgjør hva slags seil det
er snakk om. Dette vil avgjøre
hvordan seilet skal måles inn
og hvordan effekten skal beregnes.

BEREGNE EFFEKTEN. Asymmetriske spinnakere kan ha

en effekt fra 170 grader til
90 graders vindvinkel, litt avhengig av utforming. Jo flatere og mindre, desto mindre
vindvinkler kan den benyttes
for. Er midtbredden større enn
75% av bunnbredden, vil VPPprogrammet beregne effekten
av seilet som en assymetrisk
spinnaker, også kalt gennaker.
En Code 0 har størst effekt
med vinden tvers til nesten
kryss i lite vind. Er midtbred-

VELG VEIEN FREMOVER FOR OSS SEILERE

TRENDEN ER SNUDD!

Styret jobber med en strategi for NOR Ratings fremtid,
og vi ønsker medlemmenes
innspill til denne prosessen.
NOR Rating vil sende spørreskjema til alle medlemmene
og be om den enkeltes ønsker for fremtiden.
Vi håper alle vil svare på
spørsmålene. Her er du med

Året er ikke ferdig, men allerede nå før høsten er kommet skikkelig i gang, har vi en
økning på registrerte og godkjente målebrev med nesten
11 prosent.

å skape fremtiden for klasseklubben. Dette er ikke klasseklubben for toppidretten,
men for bredden av seilerne,
og du (som medlem i klasseklubben) er med å styre
klubbens prioriteringer og
fremtid.
Undersøkelsen er 100
prodent anonym.

FÅR DU EPOST FRA NOR RATING?
Den daglige kommunikasjonen med medlemmene i NOR
Rating er basert på at alle
medlemmer har en operativ
og riktig epost-adresse.
Det kan tyde på at noen
har uriktig epostadresser, og
vi ønsker å sjekke dette i våre
registre.
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Har du fått en epost med
teksten «epost SJEKK», behøver du ikke gjøre noe.
Har du derimot IKKE mottatt denne eposten må du
rapportere det til oss ved
snarest å sende en epost til
post@norlys.no. Med ditt
navn og riktig epostadresse.

den mindre enn 75%, men
ikke mindre enn 50% av bunnbredden, skal seilet måles inn
som en Code 0.
Er midtbredden mindre enn
50% er seilet ikke en spinnaker, selv om seilet settes flyvende. Et slikt seil brukes med
vinden forenom tvers, som en
genua, og seilet må måles inn
som en genua. En slik seil må
halses i genuaens normale
halsfeste.

Det er ikke lov i henhold til
reglene å halse et slikt seil på
bom eller baugspyd. Men også
her finnes det unntak. Dersom
båten er en godkjent klassebåt
med denne typen seil i klassereglene er det lov også i NOR
Rating.
Den eneste båtklassen som
per i dag har denne regelen er
Class 40.

Kun i 2008 og 2009 har
det vært utstedt flere målebrev. Det er spennende å
se hva resultatet blir per 31.
desember 2013.
Statistikken forteller oss

at det er utstedt 1551 målebrev så langt i år, mens 1293
har et shorthanded-målebrev
for sesongen 2013.

