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1. STYRETS BERETNING 2002
Pr. 31.12.02 var det i alt 109 seilforeninger og 23.807 medlemmer tilknyttet Norges
Seilforbund. I løpet av 2002 har tre nye foreninger blitt medlem av NSF:
Sjøkrigsskolen Seilforening, Beitstadfjorden Seilforening og Fornebu Sportsklubb.
Styret ønsker de nye foreningene velkommen.
Norges Seilforbunds styre har etter valgene på Seiltinget i mars 2001 hatt følgende
sammensetning :
President
1. Visepresident
2. Visepresident

Øystein Fredriksen, Asker Seilforening
Bjørn Lofterød, Soon Seilforening
Nini Høegh Nergaard, KNS

Styremedlemmer

Thorstein Tønnesson, Moss Seilforening
Chris Buunk, Harstad Seilforening
Gwen Brun, Bergens Seilforening
John Arnold Hopstock, Arendals Seilforening
Alexander Hesselberg, Larvik Seilforening
Per Kristian Nilsen, Kragerø Seilforening

På konstituerende styremøte ble følgende arbeidsutvalg (AU) oppnevnt :
President
1. Visepresident
2. Visepresident
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Øystein Fredriksen
Bjørn Lofterød
Nini Høegh Nergaard
Thorstein Tønnesson
Chris Buunk

Norgesmesterskap
Det ble i år avviklet i alt 26 individuelle mesterskap med i alt 757 startende
båter/brett. I tillegg ble det avviklet lag-NM i Optimist, E-jolle og Snipe. H.M. Kongens
pokal 2002 ble tildelt Norgesmesterne i Yngling Damer og 49er Herrer.
Resultater
I internasjonale mesterskap VM, EM og NoM, senior og junior har vi vunnet følgende
medaljer i 2002 :
GULL
5
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Årets seilere 2002:
Kriteriene for å bli nominert til tittelen årets seilere er fastsatt av styret i NSF. Styret
har foretatt en bred vurdering og Jan Herman Linge ble valgt til årets seiler i 2002.
Linge tildeles prisen for sitt livslange arbeid for seilsporten både nasjonalt og
internasjonalt. Linge er den eneste konstruktøren i verden som har fått to av sine
konstruksjoner inn på OL-programmet. I 2002 ble Linge tildelt Beppe Croce prisen av
ISAF. Prisen er den høyeste utmerkelsen man kan få i internasjonal seilsport.
•
•
•
•
•

Årets seiler:
Herrer senior:
Damer senior:
Herrer junior:
Damer junior:

Jan Herman Linge
Christoffer Sundby og Frode Bovim , Soon SF
Siren Sundby, Soon SF
Christopher Hopstock, Arendals SF
Ingen

Styrets arbeid 2002:
I 2002 har det vært avholdt 4 styremøter og 5 AU-møter. Det er behandlet i alt 96
saker hvorav 48 i AU og 48 saker i styret. Av spesielle saker som har vært behandlet
nevnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomgang av styrets sammensetning og arbeidsform
Nytt lisenssystem innenfor NSFs reklameregler
Planlegging og gjennomføring av kretsledermøtet 2002
Opprettelse av NSFs Rekrutteringstilskudd for barn og ungdom
Valg av 29er som ny rekrutteringsklasse
Norgesmesterskap og Kongepokal
Nye klasseklubber og foreninger
Internasjonale saker og Skandinavisk samarbeid
Inngåelse av forpliktende avtale med OLT
Prosjekt ToppSeil
Engasjement av trener for Laser-klassen
Toppidrettskultur
Bragdmerker
Nytt register for LYS og seilnummer
www.lysweb.no
Nye hjemmesider: www.seiling.no
Sponsorarbeid
Jorunn Horgens fond
Utdanning og autorisering av personell
Planlegging av Stor NM for OL-klassene
Norske Sjø
Budsjett for 2003
Forberedelser til Seiltinget i Arendal 2003

Seilting 2003
Neste ordinære seilting avholdes i Arendal 22.-23. mars 2003.
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2. ADMINISTRASJONEN
Norges Seilforbund arbeider for å fremme norsk seilsport og har visjonen ”Seiling for
Alle”. Virksomheten administreres fra forbundskontorer på Ullevål, i kontorfellesskap
med NIF og ca 50 andre særforbund. Virksomheten vil fortsatt drives i henhold til
tingsvedtatte målsetninger. Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert noen
skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre
miljø.
Ansatte i 2002:
Generalsekretær
Sport-, rekruttering-, og utdanningskonsulent
Utd./landslagssekretær/Informasjonskonsulent
Administrasjonssekretær (80% stilling)
Landslagstrener
Landslagstrener
Teknisk ansvarlig (timebasis)

Morten Johnsen
Bente Nilsson
Tove Moe
Meta Hedman
Lars Loennechen
Thomas Guttormsen
Per Bøymo

Administrasjonens hovedoppgaver
• Sekretariat for Styret og er et utøvende organ i forhold til dets avgjørelser.
• Serviceorgan for medlemmene
• Oppdaterer web-sider og utarbeider nyhetsbrev
• Bistår utvalgene i deres arbeid
• Praktisk håndtering av kurs i NSFs regi
• Regnskap og budsjettering
• Spilleautomater
• Oppdaterer medlemsregisteret i NAIS
• Lagerstyring, utsendelse og oppdatering av materiell.
• Inngår og følger opp sponsoravtaler
• Klasseklubbmøte og kretsledermøte
• Internasjonalt arbeid i Skandinavisk Seilforbund, Eurosaf, IFDS og ISAF
• Kontakt med NFI, NIF og Olympiatoppen
• Forbereder, innkaller og protokollerer AU- og Styremøter
• Utsteder LYS/ORC/IMS-målebrev
• Drifter LYS-registeret
• Oppdaterer register for seilnumre
• Utarbeider årbok og årsrapport
• Forbereder Seiltinget
• Arkiv
• Formidler kappseilingsreglene
• Utsendelse av medaljer til kretsmesterskap og NM
• Drifter landslaget ved planlegging, organisering og faglig oppfølging, samt all
praktisk håndtering.
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3. HANDLINGSPLAN 2001 - 2003
Handlingsplanen deler virksomheten i to hovedområder, breddeseiling og toppseiling.
De øvrige funksjoner er også delt med prioriteringer innenfor hver av de to
hovedområdene.
Områdelederne:
Breddeseiling:
Barne- og ungdomsseiling:
Toppidrett:
Utdanning:
Økonomi:
PR/informasjon:
Tekniske tjenester:
Seilsportsanlegg:

Chris Buunk
Gwen Brun
Bjørn Lofterød
Thorstein Tønnesson
Nini Høegh Nergaard
John-Arnold Hopstock
Alexander Hesselberg
Per Kristian Nilsen

3.1 BREDDESEILING
Områdeledere:
Chris Buunk
Gwen Brun

Harstad SF
Bergens SF

Som prioriterte oppgaver vedtok seiltinget følgende:
•
•
•
•
•

Formidle kunnskap om betydningen av en allsidig og grunnleggende
seilopplæring i et trygt miljø.
Gi innspill til utvikling av differensierte konkurranseformer.
Arbeide for å få økt antall kvinner, ungdom og funksjonshemmede med i aktiv
seiling og i organiseringen av seilaser og seilsporten.
Utvikle samarbeidet med andre maritime organisasjoner i form av idrettsskoler
og sikkerhet på sjøen.
Arbeide for bedre kontakt mellom organisasjonsleddene.

3.1.1 Båt og Samfunn
Medlemmer:
Chris Buunk
Peter T.M. Brandt
Turid Fossem

Harstad SF
KNS
Harstad SF

Målsetning:
Utvalget skal i hovedsak arbeide med saker av landsomfattende interesse. Bl.a.
høringsnotater fra departementet, NIF og andre.
Aktivitet:
Det har kommet inn få saker/høringsnotater til utvalget. Utvalget har videre deltatt på
noen møter av samfunnsmessig art og sett på kretsens aktivitetsområde.
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Representant for sakkyndig råd for fritidsfartøyer, Anne Sofie Gjestrum, KNS har
representert NSF på 2 møter ved Sjøfartsdirektoratet. Småbåt registeret, sikkerhet
på sjøen og båtførerprøven har vært hovedtema i 2002.

3.1.2 Funksjonshemmede/Integreringsutvalg
Medlemmer (tom. 26.05.02):
Tulle Kamfjord (leder)
KNS
Claire Poulsson
KNS
Ole Eide
KNS
Reidar Sårheim
Tønsberg SF
Medlemmer (fom. 26.05.02):
Terje Kleppan
Bærum SF
Tone Lea
Bærum SF
Knut Herrem
Nesodden SF
Ole Eide
KNS
Målsetning:
Arbeide aktivt for at forholdene legges best mulig til rette for at funksjonshemmede
skal få mulighet til å drive med seiling, både som rekreasjon og konkurranse.
Aktivitet:
- Samling i Hou Danmark i regi av det danske handicap landslaget
- Deltagelse i åpent Nederlandsk mesterskap.
- Deltatt i samling Grøttø, Sverige
- Deltagelse i VM i Nederland
- Deltagelse i landslagssamling med det svenske landslaget i Marstrand
- 2,4 cup i Långedrag i Gøteborg
- NM i Åsgårdstrand
- Finsk og Nordisk mesterskap i Finland

3.1.3 Barn og Ungdom
Medlemmer:
Gwen B-J Brun (leder)
Marit Schjøtt

Bergens Seilforening
Bergens Seilforening

Målsetting:
Gi barn som ønsker å seile et inspirerende og kvalitativt godt tilbud i sitt eget
seilmiljø. Seilaktivitet skal bygge på sunne verdier og normer og skal legge
grunnlaget for fremtidig idrettsaktivitet på det nivå den enkelte selv ønsker og har
forutsetninger til, samt ivareta NIFs bestemmelser for barneidrett ved å tilrettelegge
allsidig trening for barn opp til 13 år.
Gi ungdom spennende, gode tilbud, utfordrende opplevelser og kunnskap om seiling
ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov. De skal gis mulighet til å bestemme
utviklingen gjennom deltagelse i beslutningsprosessen i hele organisasjonen.
Etablere Ungdomskontakter i seilmiljøet som samarbeider med NIFs
ungdomsorganisasjon.
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Utvalget har i denne perioden hatt løpende kontakt pr. e-post og telefon med
styrerepresentanter fra Norsk Europajolle Klubb, Norsk Optimistjolle Klubb og SCIRA
Norge.
Aktivitet:
Ved Ungdomskonferansen og Ungdommens 6. idrettsting i oktober deltok en
ungdomsrepresentant og en observatør fra NSF. Det var et meget aktivt, kreativt,
konstruktivt og engasjerende Ting som ga deltagerne gode ideer til vider bruk i sine
verv. Utover dette har interessen for opprettelse av egne ungdomsutvalg vært
skuffende laber. Det synes som om norsk seilungdom ikke ønsker å prioritere bruk
av sin fritid til organisasjonsarbeid. En mulig forklaring kan være at
organisasjonsstrukturen i de fleste seilforeninger ikke er tilrettelagt for deltagelse av
de unge i foreningens beslutningsprosesser. Med en manglende tradisjon på dette
området i seilmiljøet, har det vist seg vanskelig å få etablert ungdomsutvalg. For de
neste års arbeid på dette området bør det velges en annen vinkling for å oppnå
større respons.
Det har blitt vedtatt en omlegging av Jorunn Horgens Fond til NSF`s
rekrutteringstilskudd for barn og ungdom og dets statutter. I år ble det bevilget Kr.
120.000,- fra Jorunn Horgens Fond, fordelt på 14 ulike barne- og ungdomsprosjekter.
NSF har bidratt med trenerstøtte til gjennomføring av NEKs to rekruttsamlinger på
Fjærholmen. Parallelt med høstens E-jolle samling holdt 49´er og 29´er seilere sin
samling.
Det var ekstra gledelig å registrere at NSFs nysatsing
som
rekrutteringsbåt, 29´eren, var representert med 4 joller.

3.2 TOPPIDRETT
Områdeleder:
Bjørn Lofterød

Soon Seilforening

Eliteutvalg:
Bjørn Lofterød (leder)
Soon Seilforening
Bente Nilsson
(Sport-, rekruttering-, og utdanningskonsulent) NSF
Christian Bendixen
Asker Seilforening
Lars Loennechen
NSF
Thomas Guttormsen
NSF
Niklas Edler
NSF
Morten Johnsen (Generalsekretær)
NSF
Christoffer Sundby (aktives representant)
Soon Seilforening
Ellen Cecilie Andresen (aktives representant) Tønsberg Seilforening
Matchseilingsutvalg:
Catherine Ranke (leder)
Marianne O. Middelthon
Falke H. Dybvik

Oslo SF
Oslo SF
Oslo SF

Funksjonshemmede/Integreringsutvalg:
Koordinator toppidrett: Ole Eide

KNS
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Som hovedmål vedtok Seiltinget:
Minst ett gull per år i Europamesterskap eller Verdensmesterskap i VM og OLklasser. Stabile resultater blant de 10 beste i aktuelle OL-klasser.
Resultater:
2002 har resultatmessig den beste sesongen på mange år. I klassene 49-er og Ejolle har vi hatt stabile resultater i verdenstoppen gjennom hele sesongen. Siren
Sundby (E-jolle) oppnådde bronse i EM og sølv i VM. I 49-er klassen avsluttet
Christoffer Sundby/Frode Bovim sesongen med gull i prøve OL og under EM i Norge
tok de bronse. Bak disse har vi lovende landlagsutøvere som vil gi dem kamp om
plassene helt frem til Athen 2004. Jannicke Stålstrøm har vært borte fra seilbrettet i
flere år før hun gjorde comeback våren 2002. Innsatsen ble belønnet med 8 plass i
åpent EM og landslagsplass. Laserseilerne har dessverre skuffet i inneværende år,
men Peer Moberg og Hans Christian Ødegård Hage er revansjesugne og kommer
ganske sikkert sterkt tilbake i 2003.
EUs målsetting:
Representasjon i minst 4 OL klasser i Athen 2004 og der alle gjennom resultater i
2003 og OL sesongen tilhører favoritt gruppen. For å få dette til må det arbeides
knallhardt på flere plan og ikke minst må toppidrettskulturen få bedre vilkår. En
forutsetning for å nå en slik målsetting er også at de økonomiske rammene for
seilerne blir betydelig bedre.
Kommunikasjon og møte aktivitet:
Det har vært avholdt 1 Styringsgruppemøte i Prosjekt Athen, 4 EU møter og flere
såkalt ”Brainstorming” møter og 2 landslagssamlinger. Kommunikasjonen ved bruk
av mobiltlf og E-mail muliggjør daglig kontakt mellom seilere, administrasjon og
landslagstrenere. Flere fra EU inklusiv leder har vært tilstede ved internasjonale
regattaer, nasjonale mesterskap, NC og treningssamlinger.
Samarbeid med OL-Toppen:
Det ble i juni underskrevet en samarbeidsavtale med Olympiatoppen – Prosjekt
Athen. Prosjektet har egen styringsgruppe som ledes av områdeleder. Som en del av
prosjektet er Dag Kaas ansatt av Olympiatoppen for å ha et spesielt ansvar for våre
landslagstrenere og toppidrettsutøvere. I følge samarbeidsavtalen er NSF også
forpliktet til å legge til rette for rekruttering av unge talentfulle utøvere og fremtidige
OL håp. Sistnevnte er også anbefalt prosjektorganisert og utviklet prosjektskisse er
anbefalt av NSF styre og styringsgruppen med medlemmer fra NSF og
Olympiatoppen.

Forskning og utviklingsprosjekter:
9 Masteprosjekt E-jolle
9 Trimmelineprosjekt Laser
Landslagene:
Foran sesongen 2003 har vi 4 landslag – laser, E-jolle, 49er og brett. Det har vært
arbeidet hardt for å rekruttere aktuelle kandidater til Yngling. To lag har prøvd seg
internasjonalt, men har foreløpig dessverre ikke vist prestasjoner som kvalifiserer til
landslagsstatus. Dette kan dog fort endre seg i 2003. I alle klassene har vi nå et
landslag + et utfordrerlandslag utenom brett. Prestasjoner er kriteriet for hvilket
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landslag en tilhører og krav til landslagsstatus skjerpes jo nærmere vi kommer 2004.
Landslagene uttas 2 ganger per år, slik at prestasjonsnivået må være høyt hele året
om en skal beholde plassen. Seiling er med andre ord blitt en helårsidrett.
Begrensninger i forhold til målsetting:
NSF kan glede seg over en fin talentfull gjeng som satser frem mot OL 2004. Det er
en god blanding av nye talenter og rutine, og vi er i verdenstoppen i to klasser.
Største begrensningen ligger nå kanskje i muligheten til NSF å følge opp økonomisk.
Antall landslagstrene må også økes, slik at hver klasse har sin egen trener.
Følgende seilere har deltatt på NSFs landslag 2002:
E-jolle:
Siren Sundby
Ellen Cecilie Andresen
49er:
Christoffer Sundby / Frode Bovim
Frank Kirkeland / Peder Jahre fram til 01.06.02
Carsten Hopstock / Aleksander Brekke fra 01.06.02
Laser:
Peer Moberg
Hans Christian Hage
Brett:
Jannicke Stålstrøm fra 01.10.02
Følgende seilere har deltatt på NSFs utfordrerlandslag 2002:
E-jolle:
Elin Samdal fra 01.10.02
Maike van der Linden fra 01.10.02
49er:
Carsten Hopstock / Aleksander Brekke fram til 01.06.02
Frank Kirkeland / Peder Jahre fra 01.06.02
Laser:
Martin Mehus
Sjur Johannessen fram til 01.10.02
Ola Andre Worre fram til 01.10.02
Følgende seilere mottok individuelle stipend fra Olympiatoppen :
•
•

Siren Sundby
Peer Moberg
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3.3 UTDANNING
Områdeleder:
Thorstein Tønnesson

Moss Seilforening

Medlemmer:
Utdanningskomite Thorstein Tønnesson
Trenerutvalg
Mette Arntzen /
Carrolle Johannessen
Dommerutvalg
Thomas Kresse
Arrangørutvalg
Stig Hvide Smith
Administrasjonen Bente Nilsson

Moss Seilforening
KNS
Moss Seilforening
KNS
KNS
NSF

leder
leder TU
leder TU
leder DU
leder RU
sekretær

UK har i perioden hatt 3 møter i NSF´ s lokaler.
UK´s hovedmål for Toppseiling, vedtatt på Seiltinget 2001:
"Økt kompetanse hos eliteutøvere, støtteapparat og autorisert fagpersonell"
Prioriterte oppgaver mot toppseiling:
• Markedsføre og informere om aktuelle internasjonale kurs og seminarer
• Tilby eliteseilere og deres støtteapparat relevante kurs/seminarer
• Stimulere til at flere målere, dommere og arrangører går videre til internasjonalt
nivå
• Bistå eliteseilere i tilrettelegging av utdanning og militærtjeneste
Tiltak:
• En regattasjef har fått ISAF autorisasjon
• Ett RU medlem deltok på ISAF årsmøte på Kypros
• To DU medlemmer har vært på svensk dommerseminar
• Tre DU medlemmer har vært på dansk dommerseminar
• Flere DU medlemmer har vært benyttet i internasjonale juryer og i internasjonal
og nasjonal kursvirksomhet
• Militærtjeneste på toppidrettskvote omfatter fem utøvere ved Karljohansvern/
Horten og en utøver på Kolsås.
• En utøver har fått studieplass ved Norges Idrettshøgskole.
• Flere utøvere har fått bistand ifm låneforpliktelser ved Statens lånekasse
• En toppidrettsseiler har bestått dommer III kurs

UK´s hovedmål for Breddeseiling vedtatt på Seiltinget 2001:
"Økt antall og kompetanse på fagpersonell som organiserer trening og regatta"
Prioriterte oppaver mot breddeseiling:
• Oppdatere og gjennomføre minimum ett forbundskurs og -seminar for dommere,
arrangører og trenere pr år
• Oppdatere brevkurs og klassemålerkurs etter behov
• Stimulere til bedre kursdeltagelse spesielt blant ungdom og kvinner
• Utvikle og oppdatere alle kursmaler og kursmateriell for dommer- og trenerkurs
• Avholde årlig møte med utdanningskontaktene i kretsene og formidle
utdanningsinformasjon til relevante ledd
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•

Ajourholde ressursbank over kursutdannet personell (dommere, arrangører,
trenere og målere)

Tiltak:
Kurs/seminarer avholdt i 2002:
Type kurs
Regattaarrangør III-kurs Bergen
Dommer-/Arrangør/Trener-seminar,
Sandefjord
Dommer III-kurs/Toppidrettsenteret
Regattasjefkurs - praksis

Dato
23 – 24. nov
2. – 3. feb.

Deltakere Ansvar
12
RU
70
DU/RU/TU

16– 17mars
Kontinuerlig

9

DU
RU

UK arrangerte i 2002 3 kurs/seminarer med til sammen 91 deltagere.
Andre tiltak i forhold til breddemål:
• Godkjenning av juryformenn ved årets NM
• Godkjenning av regattasjefer ved årets NM
• Kontroll og godkjenning av seilingsbestemmelser ved årets NM
• Nytt søknadsskjema for NM-arrangør
• Endret utdanningsstruktur med adgang for erfarne regattaseilere til å begynne
direkte på Dommer II trinn.
• Fem seilkretser har søkt om kretsmidler i år 2002 (Troms, Vestfold, O.A.S.
Hordaland og Østfold)
• Organisering av Trener II kurs for gjennomføring vinter 2003
• Gjennomgang og organisering av Trener I opplærigsmateriell.
• Prosjekt Klubbutvikling gjennomført i regi av TU
Konklusjon:
Et tettere samarbeide mellom utvalgene ga positive resultater og gode
tilbakemeldinger fra årets fellesseminar for dommere, arrangører og trenere. Det
registreres med bekymring at deltakelsen var lav og strykprosenten var høy ved årets
Dommer III kurs. Det er åpnet for direkte deltakelse på Dommer II kurs for erfarne
regattaseilere for å styrke dommerrekrutteringen blant yngre og erfarne seilere.
Trener II kurs var planlagt høsten 2002, men for lav påmelding gjorde at kurset ble
flyttet til 2003. Behovet er stort og kurset ble fulltegnet ved annen gangs utlysing.
Ny praksis med forhåndgodkjennelse av regattasjefer hos NM-arrangører ga positive
resultater og bedret kvalitet ved årets arrangementer.

3.3.1 Regattarrangørutvalget (RU)
Medlemmer:
Stig Hvide Smith (leder)
Per Bordal
Erik Johannesen

KNS
Moss Seilforening
Moss Seilforening

Arrangør utvalget har siden forrige årsmelding hatt 8 ordinære møter. I tillegg
kommer deltakelse i UK.
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RU's enkeltmedlemmer har utover dette deltatt i en rekke møter relatert til saker
utvalget har arbeidet med. I tillegg har RU vært involvert i og forelest i forbindelse
med kursvirksomhet.
RU var med på å avholde arrangørseminar i Sandefjord med god deltagelse den
2-3.2.02. Seminaret ble gjennomført i samarbeid med Dommerutvalget.
Arrangør 3 kurs ble arrangert i Bergen 23.-24.11.03 med 12 deltagere i regi av Per
Bordal og Erik Johannesen. Vestlandet tok godt imot oss og fine eksamener ble
avlagt. Kursdeltagere som har bestått eksamen sertifiseres fortløpende.
Arrangørutvalget fikk gjennomført ny praksis med forhåndsgodkjennelse av
regattasjef hos NM-arrangør. Dette har spart utvalget for mange anstrengelser med
kvalitetssikring av NM-ene i 2003, samt bidratt til bedring av kvalitetsnivået.
Hva angår internasjonale arrangører i Norge har antallet øket fra 2 til 3 IROs i løpet
av perioden.
RU har i 2002 jobbet med en rekke saker som:
• arrangørseminar
• arrangør 3 kurs
• kursmateriell/oppgaver
• kappseilingsregler
• arrangørgodkjenning NM arrangører
• NM reglene
• int. arrangør kandidater
• rekruttering
• sertifiseringer
Internasjonal deltagelse:
leder av RU deltok på ISAF's årsmøte på Kypros
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3.3.2 Dommerutvalget (DU)
Medlemmer:
Leder:
Medl.:
Medl.:

Thomas Kresse, KNS
Marianne O. Middelthon, Oslo Seilforening
Bjørn Andersen, Oslo Seilforening

Dommerutvalget har siden forrige årsmelding hatt 4 ordinære møter, 2
samarbeidsmøter og flere telefonmøter. DU's enkeltmedlemmer har utover dette
deltatt i en rekke møter relatert til saker utvalget har arbeidet med.
DU arrangerte fra 2.2. til 3.2.2002 et større Utdanningsseminar i Sandefjord i
samarbeid med Arrangør- og Trenerutvalget. 70 arrangører, dommere og trenere
deltok. Hovedtema for seminaret var bedre samarbeid og forståelse av hverandres
roller og oppgaver.
Seminaret fungerte også som obligatorisk oppdatering for forbundsdommere og
innholdt av denne grunn også mye regelstoff.
Forbundsdommerkurset ble avholdt på Toppidrettssenteret i Oslo fra 16.3 til
17.3.2002 med 9 deltagere. Strykprosent på 44.5 % bekymrer DU som håper den
gjennomførte oppdateringen av Dommer II materiellet (kretsdommer) vil bedre
grunnkompetansen på dette nivået.
Enkeltmedlemmer i DU har vært involvert i og forelest i forbindelse med annen
kursvirksomhet nasjonalt og internasjonalt.
Antallet internasjonale dommere i Norge er noe endret og det er nå 7 int. dommere
og 2 int. matchdommere som for øyeblikket har ISAF lisens. Lisensen tildeles for en
periode på 4 år og de fleste har nylig fornyet.
DU har i 2002 jobbet med en rekke saker som:
-utdanningsseminaret 2002
-forbundsdommerkurset
-enklere dommerutdannelsessvei for aktive trenere og seilere
-dommergodkjenning NM juryer
-NM reglene
-int. dommer kandidater
-utveksling
-rekruttering
Internasjonal deltagelse:
-Marianne O. Middelthon har vært engasjert i Dennis Connor’s AC-prosjekt
storparten av 2002.
-tre medlemmer av DU har deltatt på dommerseminar i Danmark.
-to medlemmer av DU har deltatt på dommerseminar i Sverige.
-medlemmer av DU har hatt en rekke dommeroppdrag nasjonalt og internasjonalt.
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Følgende dommere har hatt internasjonale oppdrag i 2002:
Egil Wold

VM Melges 24, USA
Key West Race Week, USA
Mistral North American, USA
SORC, USA
Optimist South America, Ecuador
Beyview YC NOOD, USA
VM IOD, USA
VM 11 meter, Norge
Hankø Race Week, Norge
Bayview Macinac Race, USA
Scandinavian Gold Cup, Finland
Open Finish Championship, Finland
VM Melges 24, Tyskland
Haugesund Race Weekend, Norge
VM E-jolle, Canada
VM IOD, Bermuda
VM J22, USA
VM Farr 40, Bahamas
US Women`s Match, USA

Tor Møinichen

NOM Lag-Optimist, Finland

Lars Grande

Goldener Pfingstbusch, Tyskland
Alle klasser – Kieler Woche, Tyskland
VM Formula 18, Tyskland
EM Beneteau 25, Tyskland

Erik Ask

Hankø Race Week, Norge

Tore M. Gulliksen

Åpent NOM Soling, Norge

Knut Bøymo

Hankø Race Week, Norge

Thor Føyen

EM 49er, Norge

Knut Aandahl

Åpent NOM – Soling, Norge

Thomas Kresse

VM 11 meter, Norge
VM Yngling, Sveits
Goldener Pfingstbusch, Tyskland

Marianne Middelthon

Prøve OL – alle klasser, Hellas
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3.3.2 Trenerutvalget (TU)
Medlmmer:
Leder:
Medl:
Medl:
Medl:
Medl:
Medl:

Carolle Johannessen, Moss Seilforening
(1. halvår Mette Arntzen Bjerke, KNS)
Eivind Westby, KNS
Frode Jørstad, Moss Seilforening
Mette Arntzen Bjerke, KNS
Thomas Guttormsen, NSF
Lars Loennechen, NSF

Trenerutvalget har hatt 5 ordinære møter og flere telefonmøter. Enkelte medlemmer
har også deltatt i en rekke møter relatert til saker utvalget har arbeidet med.
Prosjekt klubbutvikling: TU har samarbeidet med klubbene/ foreningene for å
evaluere dem og hjelpe dem til å utvikle sitt potensial. Det har vært sendt ut
spørreskjemaer for å finne tiltak som kunne bidra til å nå målene til hver enkelt
klubb/forening.
Trenerkurs 2: TU har organisert et Trenerkurs 2 som skal gå på 4 helger i
begynnelsen av 2003. Antall deltakere er 20. Kurset har som mål å tilby en teoretisk
og pratisk opplæring i de forskjellige temaene som er pensum for kurset. Den
teoretiske delen er organisert i Olympiatoppen, med høyt kvalifiserte forelesere. I
dette kurset har vi også fokusert på et nærmere samarbeid mellom trener og
dommerne. Den praktiske delen blir i Drøbak med det nasjonale laget i Optimist.
Dette blir første gang et slikt praktisk tiltak blir tilbudt.
En perm med dokumenter fra forelesningene er under bearbeidelse og blir utdelt til
alle deltakerne. Deltakerne skal levere en hjemmeoppgave og gå gjennom en
avsluttende skriftlig eksamen.
Trenerkurs 1: TU jobber med å samle dokumenter til disposisjon for kretsene som
organiserer trenerkurs 1.

3.4 ØKONOMI
Områdeleder: Nini Høegh Nergaard, KNS
Medlem: Ragnar Klevaas, KNS
Hovedmålsetting vedtatt av tinget:
Ingen vedtatt hovedmålsetting for området
Aktivitet:
Innenfor økonomi har fokus i år vært fortsatt arbeid med sunne økonomirutiner i
forbundet og styrking av inntektssiden.
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Økonomiutvalget bistod generalsekretæren med utarbeidelse av periodiserte
budsjetter og likviditetsbudsjett for året. Rutiner for reiseregninger og lignende er
også blitt gjennomgått og skjerpet inn.
På inntektssiden har utvalget arbeidet med sponsorer, uten å lykkes i særlig grad.
NSF hadde en avtale med Jorunn Horgen om bistand med formidling av
sponsorkontrakter. Denne er avsluttet i minnelighet. NSF har etter dette forsøkt å
inngå en avtale med et større sponsorformidlingsbyrå, men har dessverre måttet
konstantere at i dagens marked er NSF ikke interessant for disse. Ved årsskiftet
2002/2003 er NSF i ferd med å reforhandle avtalen med Wallenius Wilhelmsen.
Volvo valgte dessverre å ikke videreføre sin avtale med NSF. Avtalen med Helly
Hansen løper videre, det samme gjelder de øvrige, mindre, avtalene forbundet har.
Forbundets to viktigste inntektskilder er for tiden tilskuddene fra Norges
Idrettsforbund og inntekter fra pengespillautomater. Begge disse inntekstkildene er
for tiden truet. NIF har opplevet å få store ekstraregninger på bordet, som de ikke har
dekning for. Dette fører til at de ulike støtteordninger for særforbundene blir rammet.
Når det gjelder pengespillautomater har regjerningen foreslått nye regler for disse
med virkning fra 2004, og en overgangsperiode frem til 2006. Forslaget går i korthet
ut på at Staten ved Norsk Tipping AS overtar retten til oppstilling for automater.
Overskuddet skal tilfalle humanitære organisasjoner og idretten, men skal fordeles av
KUF. NSF har avgitt en høringsuttalelse sammen med en rekke andre særforbund
der vi går inn for å sikre inntektene til både særforbund og foreninger. Det forventes
en avklaring på dette i løpet av første halvår 2003.
Avtalen med Olympiatoppen innebærer at NSF og OLT inngår et ”spleiselag” for vår
toppidrettssatsning. Dette betyr at NSF er forpliktet til å satse på dette, og samtidig at
NSF mottar både personellmessig og økonomisk støtte. Økonomisk er avtalen
lønnsom for NSF.
Årsregnskapet viser et positivt resultat på kr. 135 711,-. NSFs balanse viser
eiendeler for kr. 3 712 243,-. Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt
drift.

3.4.1 Jorunn Horgens Fond
Til Jorunn Horgens fond er det i år overført i henhold til det vedtatte budsjett kr.
120.000,-. Midlene vil bli benyttet til å støtte aktivitet rettet mot barn og unge i hht.
retningslinjene for fondet. Midlene fordeles etter mottatte søknader. I 2002 mottok
fondet 19 søknader, og fordelte 120.000,- kroner til 14 prosjekter.

3.4.2 H.M. Kong Olav V’s båtfond
Fondets pålydende: kr. 1.530.000.
Ved årsskiftet var utlånet fra båtfondet på kr. 937 500,-. Vedtatt maksimum for utlån
som AU kan godkjenne er satt til 80% av fondet, dvs. kr. 1.200.000.

3.4.3. OL-fondet
Se årsregnskapet.

NORGES SEILFORBUND

Årsrapport 2002

- 17 -

3.4.4 Sponsor
Følgende firmaer er sponsorer for landslaget i Norges Seilforbund:
• Klessponsor:
Helly Hansen ASA
• Transport:
Wallenius Wilhelmsen
• Båtmotorer:
Mariner
• Tauverk:
Roblon
• Sko/solbriller
Dubarry/Kaenon
• Sportsdrikk
Maxim

I tillegg har NSF avtale med:
• Color Line hva gjelder billetter for deltagelse i internasjonale konkurranser
(gjelder også en del internasjonale klasser)
• Rica med rabatterte priser på hotelrom

Følgende firmaer har i 2002, gjennom avtaler med NSF, sponset individuelle
seilere/båter
A/S J. Ludwig Mowinckels Rederi
Accenture
Adecco
Advico AS
Alpharma
Astra Tech
Bamle Bygg
Bladet Næringseiendom
Carl C. Fon
CBP Network
Computas
Det Norske Veritas
Egil Nordli AS
Elsoft AS
Finn Eriksen Kran og Transport AS
Flexit AS
Føyen Management Service AS
Fred P. Holland AS
Haugaland Kraft AS
Haugesund Sparebank
Hov Dokka
Hydro Polymers
Iglo Haugesund AS
Infonet Telecom A/S
Interoptik Hedegaard
Kjus Design
L’esculiar, Pål Kragerud AS
LM Rørleggerservice
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Leithe & Christiansen
Maritime Varslingssentral
M-I Norge AS
Anton B. Nilsen
No Hands
Nordbye AS
Noriko AS
Normar
Østensjø Rederi
Pareto
Pemco Kjemiske
Priority Telecom Norway AS
Radisson SAS
Re/Max Næringsmegling
Rinus Invest
Rinus TDM AS
Sea Flex
Sjøkrigsskolen
Skaane Marine
Solstad Shipping
Sparebank 1
SWACO
Team Sail Stavanger AS
Telecomputing Norway AS
Telenor Telehuset AS
Windward AS
With Marine
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3.5 PR & MEDIA
Områdeleder:
John Arnold Hopstock

Arendals Seilforening

Medlem:
Kai Kruger Henriksen

Arendals Seilforening

Hovedmålsetting vedtatt av seiltinget:
Økt oppmerksomhet rundt seilsporten ved
• Utarbeide PR-materiell om NSF
• Sørge for god informasjon til alle ledd blant annet via internett
• Markedsføre seilsporten
Aktivitet:
Strategisk kommunikasjonsplan
NSF har i samarbeid med Storm Kommunikasjon laget en strategisk
kommunikasjonsplan. Planen skal fungere som et strategisk utgangspunkt for vår
organisasjon
og
i
særdeleshet
for
vår
nye
informasjonskonsulent.
Kommunikasjonsplanen handler ikke om å skape flere utfordringer. Den handler bl.a.
om å gjøre klare valg og gjøre NSF i stand til å integrere sin kommunikasjon slik at
man kan snakke med en felles stemme. Da vil kommunikasjonen bekrefte en klar
holdning.
Stor NM
Planarbeidet med Stor NM har hatt en god utvikling. Alle de aktuelle OL klassene blir
å finne på startlinjen i Arendal under det første Stor NM sommeren 2003. KNS er
klare til å overta stafettpinnen og stå som arrangør i 2004. Seilforeninger og
klasseklubber ønsker arrangementet velkommen. Mediabedriftene vi har vært i
kontakt med ser positivt på den nye arrangementformen. Det er lettere å få vår
riksdekkende presse til å gjøre en jobb under et internasjonalt stevne i Norge enn i
utlandet. Vi må derfor se på mulighetene for å arrangere et Stor VM i Norge.
Krafttak for bedre mediadekning
Resultater er noe av det som skal til for å få lokal mediadekning. Mange seilere,
foreninger, klasseklubber, trenere og enkeltpersoner har det siste året arbeidet godt
for å synliggjøre vår idrett i media, men vi må bli enda bedre. For å få dekning i de
riksdekkende mediene er det enten de gode prestasjonene eller nyheter på andre
nivå som skal til. Vi har det siste året hatt seilere som har gjort mange gode
prestasjoner , dette har også synliggjort vår idrett.
PR/Media utvalget vet at Norge har mange av verdens beste seilere. Vi vet også at
NSF har dommere som er helt i verdensklassen. På arrangørsiden har vi
internasjonale startsjefer og vi skal ha flere. Vår lange kyst har vindforhold til å takle
de ypperste mesterskap. Med ressurser på alle nødvendige nivå håper vi at flere
klubber går ut oftere og påtar seg internasjonale stevner. Det vil gi mediadekning ,
økt status i IdrettsNorge, sponsortilgang,
og virke positivt for rekrutteringen.
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3.6 TEKNISKE TJENESTER
Områdeleder:
Alexander Hesselberg

Larvik seilforening.

Hovedmålsetting vedtatt av seiltinget:
Skape forståelse for teknisk kontroll og kappseilingsreglenes krav til målebrev for å
oppnå rettferdige arrangement.
Tekniske tjenester har bestått av tre utvalg:
• Respittseilingsutvalget
• Klassebåtutvalget
• Sikkerhetsutvalget

3.6.1 Respittseilingsutvalget
Medlemmer:
Nils Nordenstrøm (leder)
Carsten Bowitz
Per Bøymo
Hermod Opstvedt

KNS
Stavanger seilforening
Fredrikstad seilforening
Os seilforening

Respittutvalget har hatt fem møter i løpet av året. Alexander Hesselberg, leder av
tekniske tjenester, har deltatt som observatør. Følgende saker er behandlet:
- Tildeling av LYS-tall
- Utstedelse av LYS-målebrev
- Endringer av LYS-tall
- Klager på LYS-tall
- Utstedelse av IMS- og ORC Club-sertfikater
- Utsendelse resultatprogram som kan motta LYS-båtfiler og lage statistikkfiler
- Videreutvikling av Websidene. Alle norske LYS-båter ligger nå på www.lysweb.no,
og alle IMS- og ORC Club-båter ligger på www.imsorc.org
- Oppdatering av Målerveiledning for LYS
- Oppdatering av LYS-reglene
- Utviklet nytt windows-basert LYS-program
Per Bøymo har ledet sekretariatet for utstedelse av sertifikater og målebrev. IMS- og
ORC Club-sertifikater har blitt utstedt både i Oslo og Bergen. Dette har bidratt til en
økt interesse for ORC Club i Bergen.
Det er i løpet av året utstedt 9 IMS-sertifikater, 92 ORC Club-sertifikater, og 1400
LYS-målebrev.
Utvalgets leder representerer NSF ved Nordisk LYS-samarbeid og fastsettelse av
LYS-listene, og har en løpende dialog med LYS-ansvarlige i Sverige.
Utvalgets leder er medlem av EHC (Empirical Handicapping Committee) innen ISAF,
og deltok i komiteens møte den 12. november i Limassol, samt presenterte der
resultater av sammenligninger mellom LYS, IMS, ORC Club, PHRF (USA), Handicap
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National (Frankrike), Portsmouth Yardstick (U. K.), Dansk Handicap og IR2000
(RORC,
England),
samt
sammenligning
mellom
forskjellige
resultatberegningsmodeller og statistikkberegningsmetoder. EHC har nylig åpnet et
Forum for diskusjon av empiriske respittsystemer på ISAF’s websider.

3.6.2 Klassebåtutvalget
Medlemmer:
Bjørn Vadholm
Svein Wright

KNS
KNS

Utvalget fungerer som et kontaktorgan mellom Norges seilforbund og
klasseklubbene. Klasseklubbene Express, First class 8, BB11, 29’er og Zoom 8 er
bistått ved utforming av nye klassevedtekter etter ISAF norm. Utvalget har meddelt
innstilling overfor Norges seilforbund ved godkjennelse av nye klasseklubber.
Utvalget har bistått X 99 klubben ved utarbeidelse av et måleropplegg for VM i
Sandefjord neste sesong. Svein Wright er satt opp som hovedmåler for
arrangementet.
505 Klassen forbereder søknad om klasseklubb og utvalget bistår i den forbindelse
med utarbeidelse av klassevedtekter.

3.6.3 Sikkerhetsutvalget
Medlemmer:
Leder Magne A. Sandtorv
Svein Aaland
Per Bøymo

Bergens Seilforening
Askøy Seilforening
Fredrikstad Seilforening

Sikkerhetsutvalget har gjennomført sitt arbeid ved telefon og e-mail.
Sikkerhetsbestemmelsene er oppjustert siste året i henhold til ORC’s endringer.
Bestemmelsene er nå lagt ut på NSF’s web-sider, og utvalget har fått positive
tilbakemeldinger fra seilerne etter denne prosessen.
Leder av sikkerhetsutvalget har i Stavanger seilforening holdt et informasjonsmøte
om sikkerhet for Tur & Hav-båter knyttet opp til deres arrangement Stavanger –
Banff. Det var meget godt oppmøte og engasjerte deltakere.
Mange Sandtorv og Svein Aaland har i Bergen avholdt informasjonsmøte knyttet opp
mot Shetland Race. Begge utvalgsmedlemmene var henholdsvis regattasjef og
sikkerhetssjef for arrangementet.
Det har vært telefonkontakt og e-mail fra arrangører og seilere vedrørende
fortolkning av sikkerhetsreglene og disse er blitt besvart fortløpende.
Finn Harald Amundsen har i 2002 fungert som Norges seilforbunds målesjef og
bistått administrasjonen og klasseklubber i deres spørsmål om måleprosedyrer.
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3.7 SEILSPORTSANLEGG
Områdeleder:
Per Kristian Nilsen, Kragerø Seilforening
Nils Petter Hovemoen, Brevik Seilforening
Toppseiling
Hovedmålsetting:

Alle eliteseilere skal ha tilgang til seilanlegg for trening også på
dagtid.

Prioriterte oppgaver:Påvirke foreninger til å utvikle sine anlegg slik at de er tilpasset
aktiviteter for brett, joller og små kjølbåter
(eks. oppstillingsplasser og utsettingsmuligheter).
Breddeseiling
Hovedmålsetting:

Hver seilforening skal ha tilgang til et seilsportsanlegg tilpasset
alle brukergrupper.
Prioriterte oppgaver:Påvirke NIF og KUF i utformingen av
regelverk for tippemiddelfinansieringen slik at den er tilpasset
seilsportens behov.
Publisere informasjonshefte "seilsportsanlegg".

Leder har mottatt henvendelse fra Hordaland i spørsmål om arrangørbåter (start- og
følgebåter) kan godkjennes som ”anlegg” i forbindelse med søknad om tippemidler.
Departementet har ikke godkjent dette til nå. Henvendelsen er ivaretatt ved at
administrasjonen har innledet en dialog om endringer av regelverket.

3.8 REGEL- & APPELLKOMITEEN
Medlemmer:
Marianne Orvin Middelthon (leder)
Kjell Henanger (nestleder)
Olav Klingenberg
Thomas Kresse (leder Dommerutvalget)

Oslo Seilforening
Stavanger Seilforening
KNS
KNS

Møterett i seilingsbestemmelsessaker:
Stig Hvide Smith (leder Arrangørutvalget)

KNS

Arbeidet i komitéen har foregått ved hjelp av e-mail. Det har vært 7 appeller /
appellsaker til behandling. I tillegg har en appell blitt trukket tilbake før den ble
behandlet. Medlemmer i R&A har vært i aktivitet ved stevner i inn – og utland i året
som gikk, samt avholdt kurs og deltatt/avholdt seminarer. En rekke henvendelser av
mer eller mindre offisiell karakter har blitt besvart i løpet av året.
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3.8.1 Underutvalg – Seilingsbestemmelse utvalget
Medlemmer:
Thomas Kresse
Stig Hvide Smith
Per Bordal
Erik Johannessen

KNS
KNS,
Moss Seilforening
Moss Seilforening

DU / R&A
RU / (R&A)
RU
RU

3.8.2 Ad hoc - utvalg, NM, NOR, NC regler - (nedlagt etter utgivelse av
NM regler 2001)
Medlemmer:
Thor Føyen (leder)
Knut Aandahl
Per Bordal
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4. INTERNASJONALT SAMARBEID
4.1 SKANDINAVISK SEILFORBUND
Danmark har hatt ansvaret for sekretariatet i 2002 og presidenten for Dansk
Sejlunion er leder av Skandinavisk Seilforbund. i denne perioden. Både vårmøtet og
årsmøtet ble avholdt i København. I tillegg til de skandinaviske land møter Estland.
Skandinavisk Seilforbund behandler saker vedrørende skandinaviske klasser,
nordiske mesterskap og andre saker som berører alle landene som eksempelvis
miljøspørsmål og internasjonal lovgivning i forhold til ferdsel på vann. På møtene
diskuteres også saker som skal behandles ved ISAFs årsmøte. Danmark deltar i
Nordisk Båtråd og EBA (European Boating Association) og rapporterer til gruppen fra
disse organisasjonene.
Saker behandlet i 2002
- Godkjennelse av nordiske mesterskap
- Årsregnskap 2001
- Årsberetning 2001
- Valg av representanter til ISAFs Council
- Forberedelse av ISAFs midtårsmøte
- Forberedelse og gjennomgang av aktuelle forslag til ISAFs årsmøte. SKSF enes
om hvordan stemmegivningen på aktuelle forslag.
- Diskusjon av felles nordiske temaer, som eksempelvis sponsorregler,
promillegrenser og forurensning
- Godkjennelse av Zoom 8 som Skandinavisk èntypeklasse

4.2 EUROPEAN SAILING FEDERATION - EUROSAF
EUROSAFs primære mål er faglig samarbeide i Europa. Organisasjonen har ingen
beslutningsmyndighet. Organisasjonen skal bl.a. administrere utveksling av
dommere, målere og regattaarrangører, drive med ungdomsarbeid, samt utvikle
regelverk for arrangement av Europeiske Mesterskap.

4.3 INTERNATIONAL SAILING FEDERATION – ISAF
ISAF er det internasjonale seilforbundet. Medlemslandene møtes to ganger i året
hvor beslutningene gjøres. Administrasjonen har sete i Southampton, England. ISAF
består av en rekke komiteer og utvalg hvor Norge er representert.
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4.4 FUNKSJONER/REPRESENTASJON:
ISAF
Ærespresident
Komitémedlem

H.M. Kong Harald V
Jan Herman Linge
Marianne O. Middelthon
Nils Nordenstrøm
Jorunn Horgen
Kristian Hansen

4.5 INTERNASJONALE REPRESENTASJONSOPPGAVER 2002
Møte
Skandinavisk vårmøte

Skandinavisk årsmøte
ISAF årsmøte

ORC årsmøte

Representant
• President Øystein Fredriksen
• Generalsekretær Morten Johnsen
• Int. representant Jorunn Horgen
• President Øystein Fredriksen
• Generalsekretær Morten Johnsen
• Generalsekretær Morten Johnsen
• Int. representant Jan Herman Linge
• Int. representant Jorunn Horgen
• Int. representant Nils Nordenstrøm
• Leder RU, Stig Hvide Smith
• Int. representant Nils Nordenstrøm

5. KOMITEER VALGT AV SEILTINGET
5.1 APPELLUTVALG
Leder :
Gisle Didriksen
Kristian Hansen
Marianne O. Middelthon

Milde Båtlag
KNS
Oslo Seilforening

Varamedlemmer:
Kristian Åsle
Ronny Rognhaugen

Fredrikstad Seilforening
Christianssands Seilforening

5.2 KONTROLLKOMITE
Leder :
Per Otto Ekheim
Atle Kaurin Nilsen

Sandefjord Seilforening
Bergens Seilforening

Varamedlem :
Hans Jakob Eide

Bærum Seilforening
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5.3 LOVKOMITE
Leder:
Per Kierulf
Olav E. Klingenberg
Inger Bøymo

Asker Seilforening
KNS
Fredrikstad Seilforening

Varamedlem :
Leif Halvorsen

Brevik Seilforening

5.4 VALGKOMITE
Leder:
Inger Book

Åsgårdstrand Seilforening

Medlemmer:
Sigmund Vatle
Jorunn Tunby
Magne Sandtorv
Edith Erstad

KNS
Tromsø Seilforening
Bergens Seilforening
Båtlaget Ran

Varamedlem:
Per Reidar Pedersen

Søgne Seilforening

5.5 DOMSUTVALG
Leder:
Egil Wold

Molde Seilforening

Medlemmer:
Lisbeth Johansen
Eilert Vierli

Moss Seilforening
Arendals Seilforening

Varamedlemmer:
Geir Victor Svendsen
Per Bordal

Oslo Seilforening
Moss Seilforening
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6. KOMITEER/UTVALG OPPNEVNT AV STYRET
6.1 REGEL- OG APPELLKOMITE
Leder:
Marianne O. Middelthon

Oslo Seilforening

Nestleder:
Kjell Henanger

Stavanger Seilforening

Medlemmer:
Olav E. Klingenberg
KNS
Leder av DU: Thomas Kresse
KNS
Leder av RU: Stig H. Smith
KNS
(tiltrer i saker som omhandler seilingsbestemmelser)

6.2 ADMINISTRASJONSUTVALG
Leder:
Øystein Fredriksen

Asker Seilforening

Medlemmer:
John Arnold Hopstock
Morten Johnsen

Arendals Seilforening
NSF
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