NOR RATING
KLASSEKLUBB

Slik får du ditt eget NOR Rating-tall

Da Norlys besluttet å endre
grunnlag for fastsettelse
av rating for norske seilere, var det to hensyn som
veiet tyngst.

deg som bruker i NOR Rating.
Det gjør du på www.norlys.org.
Dette må du gjøre for at en måler eller NOR Rating skal kunne
knytte en båt til navnet ditt.

AV ENDRE STEINBRU • Det ene
var å få et system som var så
riktig og så transparent som
mulig. Det andre var å senke
terskelen for nye seilere til å
begynne å seile respittseiling
med eget målebrev.
Med to tilsynelatende uforenlige krav har man besluttet å
lage to veier inn i NOR Rating.
Båter som har fått rigg og seil
målt av en måler, får en individuelt utregnet rating basert
på største seil og båtens fysiske
mål. Båter som ikke er fysisk
målt, men har en standard som
er bekreftet av leverandør, importør, verft eller seilforening,
kan få sertifikat basert på største standard seil og mål for den
aktuelle båttypen.
Dette blir ikke like nøyaktig
som en individuelt oppmålt
båt, men det er enklere, og
nøyaktigheten blir omtrent
den samme som i det gamle
LYS-systemet.

STANDARD MÅLEBREV = MEST
«RIKTIG». Når det er gjort,
må du bestemme deg for hva
slags målebrev du ønsker. Et
vanlig målebrev krever måling
av seil og rigg, og som regel er
dette en kurant affære.
En måling kan koste omkring
tusenlappen, avhengig av omfanget. Måleren legger inn de
målte verdiene i datasystemet,
og merker seilene dine med
målemerker som viser at seilene
dine er kontrollert av en tredjeperson. Mange seilloft måler
seilene de leverer og registrerer
verdiene rett i databasen.
Har du en entypebåt som
allerede er målt, trengs ikke
måling dersom båten har
gyldig klassesertifikat. Send
kopi av sertifikatet til NOR
Rating. Målebrevet vil bli
utstedt med bakgrunn i klassesertifikatet.
Før du betaler målebrev,
kan det være lurt å gå inn på
båten din på www.norlys.org
og kontrollere at alle verdiene
ser fornuftige ut og at de sei-

REGISTRER DEG FØRST. Det første du må gjøre, er å registrere

lene som er aktivert, er de du
skal seile med.
Når det er gjort, kan du
betale målebrevet. Da kan det
gå noe tid før du ser sertifikatet ditt på nettet. Dette er
fordi det må kjøres en VPP
beregning basert dine innlagte data. Når dette er klart
kan du skrive ut målebrevet.
FORENKLET MÅLEBREV = SERTIFIKAT. Dersom du har en båt
som er levert som standard, og
har en beskrevet standard som
importør, leverandør, verft eller
seilforening går god for, kan
NOR Rating utstede et sertifikat uten at båten er målt. Da
må du sende epost til post@
norlys.org med beskrivelse av
båten din, båttype, seilnummer
og byggeår.

• Ved månedskifte april/mai 2013 var det:
ca. 1100 gyldige målebrev registrert
• Per 29.05.2013 har vi 1307 gyldige målebrev
• Per 25.05.2013 har vi 1124 med gyldig shorthanded-målebrev
NYTT FRA NOR RATING • seiling.org

GRATIS FØRSTE GANG. Målebrev
for førstegangs-medlemmer av
NOR Rating er gratis. Husk å bestille målebrev per epost i stedet
for å betale dersom du er ny.
OPPDATERING I LØPET AV SESONGEN. NOR Rating kjøper
tjenesten med beregning av
rating fra ORC. Det betyr at
hver beregning har en kostnad. Derfor skjer det ingen automatisk oppdatering når du

legger inn seil og aktiverer og
deaktiverer seil uten at du ber
om det. En slik oppdatering
koster kr 200.
SERVICE TIL MEDLEMMENE. For å
kunne svare på spørsmål og gi
rask tilbakemeldig til flest mulig, har NOR Rating tre tiltak.
1: Ofte stilte spørsmål på
seiling.org. Her vil man finne
svar på de vanligste spørsmålene om målebrev og rating.
2: NOR Rating har en egen
side på Facebook hvor det
svares generelt på problemer
av allmenn interesse.
3: Spesielle problemer kan
sendes til post@norlys.org.
Vi prøver å gi svar innenfor
en uke. I de mest hektiske periodene kan kompliserte tekniske
spørsmål ta litt lengre tid.

HAR IKKE entypebåt
REGISTRER
DEG

PÅ NORLYS.ORG

Har entypebåt med
klassesertifikat

Har ikke entypebåt

Send epost og kopi av sertifikat til post@norlys.org

Vil ha det
så riktig som mulig

Vil ha det
så enkelt som mulig

NOR Rating
registrerer båten

Kontakt en måler som
registrerer båt og seil på
www.norlys.org

Send en epost med
båttype, byggeår og
utstyr til post@norlys.no

Sjekk at båten er
registrert i www.norlys.org

Kontroller på www.norlys.
org at data er riktig for din
båt, og rett seil er
registrert og aktivert

NOR Rating
registrerer båten

STATISTIKK OG FAKTA
• 1. juni 2012 var det registrert 512 gyldige målebrev.
• Totalt antall målebrev i 2012 var ca. 1400.

På grunnlag av standarden
vil båten så få et rating-tall.
Dette tallet tar utgangspunkt i
at du har seil og rigg innenfor
maks mål for båten. Du vil få
et tall som vil være litt høyere
enn om du målte båten. Med
denne prosedyren skal det
være enklere å komme i gang.

NOR Rating
utfører VPP-beregning

Sjekk at båten
er registrert i
www.norlys.org

Betal målebrev
på www.norlys.org

Betal sertifikat på
www.norlys.org

NOR Rating
utsteder målebrev

NOR Rating
utsteder sertifikat
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