Klasseklubb Forum 2016

NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert.

Sted: Idrettens hus, NSF
Dato: 26.10.2016

Tilstede:
Navn

Klasse

Tom Brattli

NSF representant

Per Christian Bordal

NSF representant

Tor Møinichen

NSF representant

Christoffer Solgaard
Jacobsen

Melges Norway

Danckert Mellbye

Killingklubben

Marie Hylen Klippenberg

29er

Sissel Johnsen Lie

Andunge

Jørn Lie

Andunge

Pål Persen

BB 11

Jørn Vevstad

Norsk europajolle

Morten Hero

IF

Mikael Heimonen

Laser

Nine Paulsen

Drake

Rune Jacobsen

Optimist

Bjørn Vadholm

X-35

Martin Moe

X-35

Kristen Torp

IF

Trond Sverre Førde

2,4 meter

Sverre Ellingsen

Nor Rating

Finn Totland

Oselvarklubben

Kristian Fodstad

11 MOD

Camilla Foss Hanssen

Express

Daniel Aase

Match Racing

Thomas Nilsson

NORC og J/70

Bakgrunn:
På bakgrunn av samtaler mellom Thomas Nilsson og Tor Møinichen og øvrige i kappseilings
miljøet, samt møte mellom klasseklubbene, ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å opprette
Klasseklubbforum. Hensikten med klasseklubbforum er å forbedre og videreutvikle dialogen på

tvers av klasseklubber, mellom NSF og klasseklubber, samt bedre koordineringen av større
arrangementer. I tillegg vil klasseklubbforum være en arena for erfaringsutveksling.
Arbeidsgruppen som har utarbeidet mandatet har bestått av:
●

Thomas Nilsson (NORC & J/70)

●

Danckert Mellbye (Killing)

●

Daniel Aase (Match Racing)

●

Camilla Foss Hanssen (Express)

Gjennomgang av mandatet:
Danckert Mellbye går i gjennom mandatet. Følgende kommentarer kom fra klasseklubbforumet:
Kommentar 1:
Oppdatere mandatet slik at det fremgår tydeligere at seiltinget kun avholdes annethvert
år, men at klasseklubbforum likevel vil avholdes hvert år.
Kommentar 2:
Seilforeningene har stemmerett fordi de er «eiere» av forbundet. Dersom
klasseklubbforum skal ha stemmerett krever dette en lovgivning hos NSF.
Klasseklubbforum må selv fremme saken på seiltinget dersom man ønsker å fremme
forslag om stemmerett til klasseklubbforum.
Dersom klasseklubbforum får stemmerett er det ikke sikkert dette gir særlig økt
innflytelse. (i mandatet er det spesifisert at dette først og fremst er for å kunne vise sitt
standpunkt på en formell måte).
Mandatet endres til at representantene i klasseklubbforum skal arbeide for stemmerett
ved tinget.
Det stemmes over mandatet. Mandatet vedtas enstemmig

Valg av styre:
Styret skal bestå av tre personer. Det åpnes for å melde seg til styret blant de oppmøtte
klasseklubbene. Da ingen melder seg frivillig foreslås det at styret består av tre personer fra
arbeidsgruppen. Dette vedtas enstemmig. Arbeidsgruppen har i ettertid besluttet at styret består
av følgende Thomas Nilsson (leder) , Danckert Mellbye og Camilla Foss Hanssen
Saker til seiltinget:
Styret i klasseklubbforum skal jobbe for stemmerett på seiltinget, slik som oppført i mandatet.
Det er uklart når fristen for innsendelse av saker til seiltinget er. Per Christian fra NSF sjekker opp
og gir tilbakemelding på dette. Fristen er i ettertid stadfestet til å være 10 uker før tinget,dvs ca
14 januar
Det skal være to representanter fra klasseklubbene på tinget, det foreslås at styret i
klasseklubbforum sender to representanter. Pr. i dag sitter det kun kjølbåt seilere i styret, men det
har vært vanlig å sende én representant fra jolle og én fra kjølbåt. Lovgivningen for representasjon

må sjekkes. Styret sørger for representasjon på seiltinget og at dette stemmer overens med
lovgivningen.
Til Seiltinget 2017 - Lillestrøm 25.-26. mars 2017 stiller følgende representanter :
Thomas Nilsson - Kjølbåt
Rune Jacobsen - Jolle
Seiltinget 2017:
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2519
NSF anbefaler at saker som klasseklubbforum ønsker å ta opp på tinget kommer styret i NSF i
hende i god tid, slik at styret rekker å behandle saken og dermed støtte denne på tinget.
World Sailing:
Årsmøte i World Sailing avholdes i November. I forkant av disse møtene sendes det inn en rekke
saker som behandles under møtet. Disse sakene kan påvirke internasjonale klasser. Det er viktig at
de Norske klasseklubbene, som er en del av en internasjonal klasse, tar dette innover seg og
sjekker hvilke saker som er kommet inn.
Nordisk seilforbund gjennomgår alle innsendte forslag i forkant av årsmøtet. For 2016 er dette
allerede gjort. Dersom man som Norsk klasseklubb ønsker å komme med
synspunkter/innvendinger, må man være tidlig ute med å ta kontakt med Nordisk seilforbund, slik
at de kan ta hensyn til synspunkter fra de norske klasseklubbene. Først og fremst relevant for
internasjonale klasseklubber.
Gjennomgang av klasseklubber:
Arbeidsgruppen for klasseklubbforum har tatt en systematisk gjennomgang av NSF-godkjente
klasseklubber. Det ble fremskaffet korrekt navn og kontaktinformasjon til styrets leder, samt
informasjon som aktivitet i de ulike klasseklubbene. I dette arbeidet kom det frem at det er
klasseklubber som ikke lenger er aktive og er fjernet fra listen. Gjeldende og oppdatert
kontaktliste over godkjente klasseklubber finnes her:
https://seiling.klubb.nif.no/forbundet/Sider/Klasseklubber-oversikt.aspx
Stemmegivning i klasseklubbforum:
Det foreslås at hver klasseklubb har én stemme. Dette vedtas enstemmig.
Internasjonale mesterskap:
Klasseklubbene oppfordres til å sende inn planer om internasjonale mesterskap til
klasseklubbforum for 2017 og 2018, slik at dette kan koordineres på best mulig måte.

Annet 1:
Det foreslås å forenkle regelsettet for Norges Cuper.
Det løftes en bekymring for rekrutteringen til seilsport på juniornivå, især etter nedleggelsen av
Stor-NM. I Sverige fungerer dette meget godt, det foreslås at man ser dit for hvordan de
gjennomfører dette, og at flere foreninger kan samarbeide om arrangementet.

Kommentar fra NSF: Stor-NM var i utgangspunktet tiltenkt å være for OL-klassene, i tillegg skulle
man ha gjesteklasser (optimist). Etterhvert utviklet dette seg til å bli optimist-NM med innslag av
andre ting. Ble oppfattet i Seil-Norge som et tungt mesterskap å gjennomføre, samt krevende for
forbundet å arrangere.
Annet 2:
Det minnes om at det skal være måler tilstede under Norgesmesterskap. Her er det mange klasser
som synder. Måler skal ikke seile selv og kan heller ikke være forelder til deltakere i
arrangementet (jolleklasser).
Annet 3:
Kvalitet på arrangementer
●

Nedadgående kvalitet

●

Regattateknisk kvalitet

●

Lav kvalitet på seilingsbestemmelser

●

Klasseklubbene må gå sammen om å stille krav

●

Arrangørene vet ikke hva som er bra

●

Regattaarrangørkurs

●

Teoridel og praktisk del

●

Foreningene bør stille med representanter på begge delene

●

Supplere med arrangørseminarer sammen med klasseklubbene
o

Gode foredragsholdere

o

Erfaringsutveksling

o

Hva ønsker klassene

o

Etc.

●

Mer kommunikasjon, mer VHF bruk, SMS chatter?

●

Utvikle egen seilapp?

●

Resertifisering – forbundet informerer om at det nå blir krav til resertifisering av
arrangørkurs

●

Seilere og klasseklubber må ta mer ansvar

●

Viktig å ikke svartmale, det finnes mange gode arrangementer i Norge også

Annet 4:
Webexløsningen fungerte dårlig under møtet. Dette må enten korrigeres eller erstattes av en
annen løsning til senere, slik at klasseklubber med styret i andre regioner lettere kan delta.

