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Sammanfattning av ORC och ISAF Annual Meetings i Aten 2010-11-05—10 
 

1. Allmänt 
 
ORC Annual Meeting samlade omkring 60 representanter från ett drygt 30-tal  länder. 
ORC respitregler används idag i 42 länder och har 33 Rating Offices. De största 
flottorna på över 1.000 båtar finns i Holland och Italien. 
 
ORC olika kommitteer arbetar under AGM i totalt fem dagar, därutöver två dagar för 
ISAF Offshore Committee och ISAF Special Regs Committee. 
 
 
 

2. Mätbrevstatistik 
 
ORC har ökat sina mätbrevsantal från omkring 7.100 år 2008 till 7.322 år 2009 och 
nov 2010 7.600 med en prognos mot ytterligare ett par hundra vid årets slut 2010-12-
31. Omkring 2.500 är ORCInt och drygt 5.000 är ORC Club. ORC INT ökade något 
överraskande väsentligt mer än CLUB under 2010 
 
Kring Östersjön finns idag omkring 400 ORC mätbrev i 6 länder jämte Tyskland med 
800 mätbrev. Omkring 600 av de tyska mätbreven finns i Östersjön, totalt omkring 
1.000 därmed i Östersjön. 
 
Ett nytt mätkontor har öppnats i Litauen. (SHF överväger ett framtida initiativ med ett 
Baltic Offshore Championship, kanske i Visby inom något/några år). 
 
ORC mätbrev 2010; Sverige 62, Finland 90, Estland 110, Lettland + Litauen 71, 
Polen 69 och Tyskland 800. Därutöver ett okänt men mindre antal i S:t Petersburg. 
 
 

3. Förändringar av OR VPP 
 
Inför 2012 kommer bl a följande förändringar genomföras ; 

- Dubbla roder kommer att tillåtas 
- Rörligt bogspröt kommer att tillåtas 
- Flyttning av besättningens position i lätta vindar 

 
En första testkörning av ORC så kallade Test Fleet har gjorts, den ger att huvuddelen 
av alla båtar kommer att få  3-4 sek ökade GPH-tal.   Exempel på ändrade GPH-tal; 

- Arcona 460   från 561,9 till nytt 553,2 
- Mumm 36    från 590,3 till nytt 591,8 
- First 40,7   från 597,2 till nytt 599,0 
- X-332   från 656,6 till nytt 658,6 
- IMX-40   från 588,90 till nytt 592,0 
- X-35   från 603,2 till nytt 606,5 



- Sinergia 40   från 588,1 till nytt 591,7 
- J-109   från 609,6 till nytt 615,4  
- Elan 310   från 654,4 till nytt 661,1 
- Tp52  från 457,4 till nytt 463,4 

Det skall observeras att detta är värden för båtindivider, variationer kan förekomma. 
 
 

4. Större tävlingar 2011 och 2012 
 
Beroende på osäkerheterna med införandet av den nya regeln så är planeringen 
delvis osäker, men följande har tills vidare planerats; 

- European Championship i Hankö Norge 2011-08-06--14 
- Preliminärt men inte fastställt World Championship i Helsingfors 2012-08-02—

08, ev en vecka senare. Kan dock påverkas om den nya regeln är framme till 
2012 och att man vill köra det första mästerskapen i ett område där det finns 
fler potentiella deltagare. 

- EM i Sverige 2013 föreslaget, prel i Östersjön för att stödja den efterhand 
ökande flottan på östra sidan av östersjön 

 
Det finska förslaget avses gå av stapeln på fästningsön Särkkä, ingår i den större 
fästningen Suomenlinna/Sveaborg som är ett av UNESCOS World Heritages. 
Arrangör förutses vara klubben Merenkävijät grundad 1922 med klubbhus från 1750. 
Merenkäviät betyder ungefär ”Sjöfararna” och har arrangerat ett flertal större events. 
Seglingarna förutses gå på omkring 8 alternativa banor, allt från inre vatten som 
Kronobergsfjärden och utomskärs mot Harmaja och Trutkobben. 
 
På sikt med en ny regel så måste mästerskapen kompletteras. Nuvarande varannan 
års rytm med växling mellan Medelhavet och Nordeuropa kommer sannolikt att 
ifrågasättas av länderna kring t ex Brittiska Kanalen. Vi bör på sikt komplettera med 
regionala mästerskap av typ Baltic Championship mm. 
 

5. ORC Classes 
 
GP 42-klassen går vidare, men visar nu tecken på vikande intresse från ägare och 
sponsorer. Av totalt 15 byggda båtar så tävlade endast 5 st på allvar under 2010. 
Klassen betraktas som ligga på ”Intensive Care”. Man har deltagit i MED CUP, men 
känner att man hamnar i skuggan av TP 52, vidare att MED CUP har en mycket stark 
spansk profil som ger mycket litet exponering i andra länders media. För 2011 
kommer man att välja en egen tävlingsserie byggande på ordinarie etablerade  
evenemang som Copa del Rey m fl. Inför 2011 införs ett antal smärre modifieringar , 
bland annat bogspröt, minskad besättning samt en permanent plats för en VIP-gäst 
ombord. 
 
GP 33-klassen lämnade ingen rapport, verkar ha avsomnat?? 
 
GP 26-klassen ser ut att ta sig i Ryssland, ännu dock bara enstaka båtar men man 
arrangerar sitt första ryska mästerskap under 2011. I Argentina har klassen 
avsomnat med det rör sig litet i USA och Australien. 
 
 



 
 

6. Mät- och mätbrevsfrågor 
 
Erfarenheterna med s k Totalstation är mycket positiva och flera länder har köpt 
sådana från Leica. Likaså från den digitala inklinometern som utvecklats av filländske 
mätmannen Joachim Majander. 
 
ORC vill för att förenkla mätförfarandet tillåta skrovfiler tillhandahållna av tillverkare.  
Visades dock att detta inte är så enkelt som man hoppats på. Kontrollmätningar har 
visat på icke oväsentliga skillnader. Varierar dock, vissa tillverkare leverar perfekta 
filer. 
 
En motion inom ISAF vill ändra definitionen för International Measurers så att dessa 
kan vara specialiserade på antingen klasser eller mätregler. 
 
ORC har nu utvecklat sin hemsida så att även ägare själva kan plocka fram mätbrev, 
egna variationer på segel, stabilitetscertifikat, polardiagram mm. Att ta ut ett 
polardiagram kostar 75€, ett Stability Certificate kostar 100€ och man kan få köra 5 
tester av segel, besättningsvikt mm för 50€.   Användarna är generellt mycket nöjda, 
men man är angelägna att få fram en användarmanual. 

 
 

7. Safety 
 
Inga väsentliga förändringar från 2011-01-01. Strävan är att i ökad utsträckning 
endast införa förändringar vartannat år, dvs det som nu avhandlas avser gälla från 
2012-01-01; 

- Max storlek av stormsegel mm kommer att ligga kvar som tidigare år.Den 
häromåret beslutade reduktionen av yta återgår därmed.  

- Alla EPIRBar skall från 2012 kunna utlösas av såväl vatten som manuellt. 
Övergångsbestämmelser för äldre EPIRB kommer att övervägas. 

- Förslaget att träpluggar vid bordgenomföringar skall kunna ersättas med en 
kon av polyuretan (one size fits all) återförvisades i avvaktan på 
kompletterande teknisk rapport. I samband med detta kommer sannolikt kravet 
på att pluggarna skall vara fästa i anslutning till resp bordgenomföring att ses 
över. 

- Flytvästar som tillverkas efter 2012-010-01 skall ha sprayhood och skall ha 
en integrerad säkerhetssele. Denna kommer ha permanenta gren/lårremmar 
samt även en lyftögla. 

- En kursplan för s k Senior First Aid Course har utarbetats genom svensk 
försorg, är dock bara en rekommendation. Begreppet Senior First Aid utgår, 
kursplaner förutsätts fastställas av nationella förbund. 

- En utvecklad websida med Spec Regs (på engelska) kommer preliminärt att 
finnas tillgänglig från 2011-01-01 där krav, rekommendationer och 
bakgrundsinfo separeras bättre 

 
Övrigt; 

- Dyneema mantåg kommer tills vidare inte accepteras i i UK, bör observeras 
för båtar som avser deltaga i Fastnet 2011. 



- En arbetsgrupp för att se över ledning och säkerhet vid Oceanic Races 
tillsattes, leds av Sten Edholm. 

- En website med listningar av lämpliga/olämpliga livflottar kommer sannolikt att 
läggas upp. 

- Det kommer fram efterhand ett antal ISAF miljöbestämmelser/ 
rekommendationer som kan påverka offshoresegling som gäller t ex 
septictankar, tvåtaktsmotorer, hantering av avfall mm.  

 
Kan därutöver noteras att Guiness Book of Records inte i fortsättningen kommer 
ta upp rekord med minderåriga och som saknar Oceanic Master Certificate. Kan 
nämnas att sökningen efter 16-åriga Abby Sunderland tog två veckor och kostade 
mycket stora pengar både för australiska staten och för ett antal kommersiella 
fartyg. 
 
 
8. Oceanic & Offshore Committee 

 
ORC och RORC redovisade sina verksamheter 2010. Antal mätbrev ; 
 
 2008 2009 2010 okt/nov 
 
ORC 7.100 7.322 7.600 
IRC 7.740 7.335 6.228 
 
Konstaterades att man har stora förhoppningar från ISAF sida att det skall gå att få 
fram en ny regel. 
 
MiniMaxi-klassen (60-80 fot) har haft trassel, efter att man fått ISAF tillstånd att segla 
ett Worlds sommaren 2010 så beslöt Costa Smeralda Race Committee i Porto Cervo 
att bland annat väga huvuddelen 24 båtarna som en del av kontrollmätningen. Ett 
antal båtar hade väsentliga avvikelser, bland annat 1.800 kg och en annan 7.000(!) 
kg lättare än vad mätbrevet sade. I ett Worlds är detta naturligtvis inte så lyckat.  
RORC Rating Office som ytterst är ansvariga för att utfärdat mätbreven (IRC) hävdar 
att man bättre borde följt deras anvisningar, men förnekar inte sakfrågan. 
International Maxi Association (IMA) överväger nu ORC som alternativ.  
 
ISAF Classification Codes används alltmer för att erbjuda seglingar för ”Corinthian  
Sailors” utan professionell anknytning till segling.  
 
ISAF nya förslag till Advertising Policy ledde till en timmes förvirrad debatt, inget 
väsentligt kom ut av detta. 
 
 

9. Arbetet med ny global mätregel för Offshore Racing 
 
Efter ett inledande möte i Paris våren 2010 under ISAF ledning så har ORC och 
RORC arbetat vidare med målet ”One World – One Rule”. Strax före mötena i Aten 
skickade man ut en gemensam pressrelease där man bekräftade sitt samarbete och 
committment att skapa en gemensam regel. Man är ytterst sparsam med 
kommentarer, men bland annat har följande framkommit; 



- Man avser bilda ett nytt gemensamt bolag för att administrera den nya regeln, 
avses vara klart våren 2010. 50 % ägarskap och 50 % bemanning. 
Lokalisering oklar. 

- Förra gången man sökte samarbeta var med Grand Prix-reglerna 2004/05, då 
lät man teknikerna starta med en realiserbarhetsprövning, detta blev inget bra. 
Nu satsar man på att först lösa arbetsstruktur och gemensamma mål – One 
World – One Rule. Våren 2011 startar förhoppningsvis sedan det tekniska 
arbetet och ett principförslag bör då kunna presenteras i anslutning till nästa 
årsmöten i november 2011. Lär bli svårt att detaljutveckla och implementera 
som regel i text och software för våren 2012, lär nog bli fullt implementerat 
sommaren 2013?? 2014 har sagts anses vara ett misslyckande. 

- Bägge reglerna ORC och IRC kommer att få backa i vissa avseenden vad 
gäller s k ”heliga kor”.  

- Såvitt kan förstås kommer regeln finnas i två nivåer vad gäller precision, 
motsvarande IRC och IRC ”Endorsed” resp ORCInt/CLUB. 

- Tidplanen är sammanfattningsvis oklar, men ORC ansåg sig inte med 
säkerhet kunna stå vid den tidigare inriktningen att Worlds 2012 skall gå i 
Finland. Om man blir klara så vill man sannolikt ha en arena med fler båtar för 
sitt första världsmästerskap. Bara genom att diskutera införande redan 2012 
visar att man totalt sett har en hög ambition. Pressen torde öka genom att 
många ägare torde avvakta en del med nya investeringar i segel och rigg?? 

- Diskussioner fördes under veckan med US Sailing om framtiden. 
 
 
 


