
Mandat 
 

Bakgrunn: 
Seiling fordeler seg på følgende aktiviteter 

● Seilskole/seiltrening 
● Turseiling 
● Regattaseiling 

 
De fleste seilere deltar i en eller flere av disse aktivitetene og deltar gjerne i flere båtklasser 
dersom de er over gjennomsnittet interessert. 
 
Norsk seilsport opplever nå nedgang i regattadeltakelse – NSF ser derfor på ulike tiltak for 
igjen å øke interessen for sporten. Seilingen er i Norge organisert langs 2 akser, 
seilforeninger og klasseklubber med Norges Seilforbund (inklusive toppidrett) som 
overbygning  
 

● Seilforeningene 
Seilforeningene organiserer seilaktiviteter i et geografisk begrenset lokalmiljø. 
Foreningene har sine lokale medlemmer, normalt også en infrastruktur i form av 
bryggekapasitet, regattamateriell, båter osv…..  Seilforeningene er instrumentelle i å 
dyrke frem nye seilere og spiss-seiling.  I tillegg besitter foreningene en 
organisasjons- og dommerkompetanse.  
 
Således forestår seilforeningene også den fysiske gjennomføringen av 
seilaktivitetene. 
 
Seilforeningene utgjør Seiltinget med stemmer fordelt i henhold til medlemsmasse. 
 

● Klasseklubbene 
Klasseklubbene – organiserer båtklassene 

o Forvalter regelverket for båttypen 
o Skaper aktivitet for klassen – regattaer, turer, møter etc… 
o Forvalter rankinglister 
o Kontakt mot internasjonale klasseorganisasjoner 
o Kompetansesenter for båteiere med hensyn til teknologi, skaffe deler, 

tekniske løsninger o.s.v…… 
o Rekruttering mv…. 

 
I de fleste klasseklubbstyrene vil man derfor ha seilere som er langt over 
gjennomsnittet interessert og ofte har et spesielt fokus på å dra i gang aktiviteter og 
regattaer. Klasseklubbene vil derfor ofte være premissleverandør for seilforeningene 
med hensyn til mesterskap og regattaer. 
 
Klasseklubb representanten på seiltinget har vært utpekt av et årlig klasseklubbmøte. 
Klasseklubbrepresentanten har de siste årene hatt talerett på Seiltinget. 

 
  



Mål og vurdering 
Som et av flere tiltak for å øke interessen for norsk seilsport mener NSF at det er behov for å 
utvikle dialogen mellom forbundet, seilforeningene og klasseklubbene. 
 
NSF har opprettet et klasseklubbforum fordi det er ønskelig med en bedre samordning av de 
positive kreftene i klasseklubbene med seilforeningene.  
 
Vår vurdering er derfor at: 

● For å få utløst disse kreftene kreves en bedre strukturert organisering og samordning 
av klasseklubbene.  

● Det vil i en slik prosess være viktig at disse representere seg selv basert på en 
demokratisk prosess blant klubbene. 

● At det er klart definert hva organisasjonen skal fokusere på 
● At det ikke må etableres en for tungrodd organisasjon eller prosess. 

 

Mandat 
 
Vi foreslår derfor følgende mandat: 

● Klasseklubbforum er et årlig møte som består av alle klasseklubber registrert 
godkjent av NSF. Disse klasseklubbene har møterett, talerett og stemmerett i 
Klasseklubbforum.  

● Klasseklubbforumet representeres ved 3 representanter utad det kommende året. 
Representantene velges for et år av gangen. 

● Klasseklubbforum skal ha følgende saksliste for sitt møte 
o Drøfte  

▪ Seilsport-faglige spørsmål (eks. NM regler, Teknisk malverk, Faglig 
kompetanse på regattaarrangører etc…) 

▪ Saker som påvirker klasseklubbene  
▪ Saker som skal behandles på seiltinget annet hvert år. 
▪ Erfaringsutveksling 
▪ Andre saker foreslått av klasseklubber 

o Koordinere tidspunkt og lokasjon for nasjonale og internasjonale mesterskap 
hvert år. 

o Rekruttering 
o Valg av representanter for Klasseklubbforum 

● Representantene for Klasseklubbforum skal bidra til 
o Aktiv og god dialog mellom Klasseklubbene og Norges Seilforbund 
o Koordinere terminlister med NSF 
o Fremme de synspunkter som klasseklubbforum har vedtatt 
o Aktiv og god dialog med dommere, arrangører, trenere 
o Kalle inn til Klasseklubbforum 

● Alminnelig Klasseklubbforum avholdes før innleveringsfristen til Seiltinget, dog ikke 
senere enn 1. mars hvert år.- 2 representanter kan i fellesskap kalle inn til 
ekstraordinært Klasseklubbforum dersom de vurderer at det er behov for det.  

● Klasseklubbforums’ representanter skal arbeide for å ha stemmerett på Seiltinget.  
 
(Vi mener det er vesentlig at representantene får en stemmerett for å kunne markere 
sitt standpunkt på en dokumenterbar måte og ikke kun fremstå som synsere)  


