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1. Allmänt 
 
IRC Annual Meeting samlade omkring 40 representanter från 18  länder. IRC 
respitregler används idag i omkring 40 länder. De största flottorna finns i 
Storbritannien, Frankrike, Australien och Italien. 
 
IRC-mötet organiseras formellt sett av IRC International Owners Association  . 
Genomförs under en dag jämte en kortare diskussion om årets motioner till ISAF. 
IRC har få kommittéer, all diskussion förs egentligen av RORC Technical Director 
Mike Urwin. RORC ordförande Andrew McIrwin och CEO Eddie Owen yttrar sig inte 
överhuvudtaget under hela mötet. 
 
 

2. Mätbrevstatistik 
 
IRC har planat ut vad gäller mätbrevsantal från omkring 7.740 år 2008 till 7.335 år 
2009 och sept 2010 6.200 med en bedömd prognos mot 7.300 vid årets slut .  
 
Snittlängden för IRC-flottan har ökat från omkring 10 m för 15 år sedan till 11,3 m 
idag.  Kvalitetssäkring med s k ”Endorsed Certificate” varierar mycket, i Australien 
har alla båtar Endorsed, medan bara 9 % i Frankrike. Totalt bedöms omkring 50 % 
av alla båtar ha Endorsed, statistik skall tas fram till nästa år. 
 
De största båtarna finns i Tyskland med snitt 15,3 m, USA, , Norge, Schweiz, Malta 
m fl och Sverige (snitt 12,7 m). De minsta båtarna finns i Uruguay snitt 8,8 m, i UAE 
snitt 9,3 m och Singapore 9,7 m.  Holland har snitt 12,3 meter, mindre båtar seglar 
ORC Club då IRC anses gynna större båtar. 
 
De största ökningar har skett i Italien, Japan Frankrike och Turkiet. Man har tappat i 
Portugal, UK, Irland, USA och Argentina. Förändringarna är dock begränsade. 
 
Kring Östersjön finns idag drygt 100 IRC mätbrev i 4 länder. Omkring hälften av de 
tyska mätbreven finns i Östersjön, ett 30-tal båtar ligger i Medelhavet. 
 



 
3. Kommentarer från länder 

 
 
UK rapporterar att endast av ISAF certifierade segeltillverkare kommer accepteras 
för Endorsed certificate. Vidare har man två ”Incentive Schemes” för att få med 
klubbarna att aktivt rekrytera nya ägare. 
 
Flera länder rapporterar avsevärt lägre aktivitet beroende på ekonomisk nedgång 
och brist på sponsorer. Grekland har t ex tappat 25 % av certificates. Turkiet och 
Japan  rapporterar dock goda framgångar. Danmark har 17 certifikat. 
 
USA rapporterar att antalet certificates varierar beroende på vilka år som Newport-
Bermuda Race äger rum, men ligger sedan 2005 rätt stabilt på omkring 5-600. 90 % 
Endorsed. Skall jämföras att 25.000 amerikanska båtar seglar PHRF. 
 
Sydafrika rapporterade att man ser en minskning av båtar < 30 fot. 
 
 

4. Submissions (utdrag) 
 
Australien vill att man skall samordna de årliga IRC Congress med ISAF på samma 
sätt som ORC. Det framfördes att det delvis var olika målgrupper och att man kunde 
hamna i länder som inte har någon anknytning till IRC. 
 
Australien vill att TCC-värdena skall vara lättare tillgängliga på nätet. RORC 
Technical Committee anser det vara för dyrt. 
 
Australien vill ha bättre rapporteringsrutiner och att man skall få tillgång till den 
service MyIRC som finns i UK och Frankrike. RORC Technical Committee anser det 
vara för dyrt. 
 
UK vill ha en definition av begreppet ”IRC Sportsboats” vilket accepterades. 
 
USA vill att resp lands s k Rule Authority skall få rättighet att göra smärre ändring av 
mätetal utan att behöva gå till RORC Rating Office. RORC Technical Committee 
anser att det både skulle kräva software modifieringar samt skulle kunna skada IRC-
regelns integritet. 
 
För 2011 kommer båtar med Doublehanded Certiface endast tillåtas nyttja detta om 
de tävlar som Doublehanded entry. Vidare öppnar man för att organisatörer kan få 
reglera antalet besättningsmedlemmar/vikt ombord. 
 
 

5. Gemensam regel ORC/IRC 
 
Intet nämndes, men detta var innan den gemensamma pressreleasen skickats ut. 


