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GRAND PRIZE
HELT NY RANGE ROVER EVOQUE
PRESTATION OCH TUR I KOMBINATION VINNER. ALLA KAN VINNA!
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VINSTEN AVSER 1 ÅRS FRITT ANVÄNDANDE AV BILEN



Seglingsvärlden är i förändring! Vi har alla sett de nya formaten i America’s Cup 
och årens utvecklingen av Extreme Sailing Series. Vi tar till oss framgångarna 
som vi ser i andra sporter och plockar de framgångsrika koncepten, både ur 
utövarens, åskådarens och medias synvinkel. NESL är designat för detta, men 
riktat till den breda massan av seglare.Välkommen till framtidens koncept inom 
kappsegling!

Tid är en viktigt faktor i dagens samhälle och därmed också en viktig del av 
NESL Konceptet. Tävlingarna serveras på en silverbricka för deltagarna vilket 
ger en maximal seglings- och social upplevelse till en minimalt nerlagd tid.
Den viktigaste komponenten för att uppnå detta är givetvis att tävla med till-
handahållna båtar. NESL organisationen äger båtarna, underhåller dem i perfekt 
tävlingsskick under säsongen och tar hand om all transport till de olika platserna 
vi kappseglar på.
När lagen kommer till en plats ligger båtarna i vattnet, identiskt trimmade och 
helt redo för dagens tävlingar. Bara att hänga med!

NESL Konceptet innefattar inte bara en regatta med tillhandahållna båtar,utan 
en komplett säsong för lagen. Vi har fyra huvudplatser, en sommarplats och 
en finalplats. Dessa platser ligger i Sverige, Norge, Danmark och Italien. Hu-
vudplatserna är Stockholm, Oslo, Göteborg och Köpenhamn, sommarplatsen 
är Tanumstrand och vi avslutar säsongen med en långhelg vid den underbara 
Gardasjön.

Varje lag kommer att ha totalt 8 seglingsdagar förutom finalhelgen vid Gardas-
jön. 4 av dessa kommer att vara i lagens hemstad och 4 kommer att vara i de 
andra respektive huvudplatserna samt sommarplatsen. Det innebär att du reser 
till 4 platser som du enkelt, och till låg kostnad, når via tåg eller flyg. Kom ihåg att 
allt är på plats utan insats från de seglande lagen!

NESL KONCEPTET

Ett NESL lag består av 3 eller fler personer. Det finns ingen begränsning i 
vikt på besättningen och heller inte någon begränsning i vem som tillhör 
laget. Ni kan byta lagmedlemmar under säsongen som ni önskar. Gällande 
detta är den enda begränsningen att man inte får tillhöra två eller fler lag 
vid varje specifik tidpunkt.
Lagen får ha sina egna sponsorer och en yta på seglen är reserverad för 
dessa som också kommer också få vara delaktiga i ligans hemsida ta del av 
gemensam annonsering för ligan.

I NESL 2012 har vi plats för 36 lag. Dessa lagplatser delas lika mellan de fyra 
geografiska huvudplatserna vilket innebär att det finns 9 lag till Stockholm, 
9 lag till Göteborg, 9 lag till Oslo och 9 lag till Köpenhamn.
Vi seglar enligt en strikt kalender där 12 lag tävlar varje regattadag. Detta 
betyder i praktiken att det är en NESL regatta i stort sett varje vecka 
under hela säsongen vilket ger en kontinuerlig ström av evenemang och 
förändringar i serietabellen. Alla lag måste komma till alla sina tilldelade 
regattadagar.

NESL konceptet är extremt skalbart, både ur ett geografiskt perspektiv 
liksom ett utvecklande perspektiv. Till säsongen 2013 kommer vi att imple-
mentera ett Grade-koncept som delar upp alla deltagande lag i divisioner, 
vilket ger plats för betydligt fler deltagare. Vi kommer även att se komplet-
terande och mycket attraktiva platser att segla på.

Hela denna kompletta seglingssäsong erbjuds till ett mycket attraktivt pris*, 
bara 900 SEK per person och månad. Så ta ett efterlängtat steg in i fram-
tiden och delta i NESL, det nya sättet att kappsegla!  
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* 900 kr per person och månad i 12 månader (minst 3 personer i laget, lagmedlemmar utöver de 
3 är kostnadsfria). Alternativt 10 000 SEK per person i förskott för 12 månader (minst 3 personer i 
laget, lagmedlemmar utöver dem 3 är kostnadsfria).



PLATSER & DATUM

NESL börjar Stockholm, på Sail Stockholms anläggning mitt i Sveriges vackra 
huvudstad. Tävlingsområdet ligger precis utanför stadshuset och längs med Norr- 
och Söder Mälarstrands kajer och stränder och de omgivande broarna finns det 
gott om sköna ställen för seglarna och åskådare.

Alla platser vi seglar på är handplockade för att erbjuda en unik upplevelse och 
atmosfär både på och utanför tävlingsbanan. Du når alla platser enkelt och pris-
värt antingen via tåg eller flyg, eller varför inte bil.

Ligan flyttar sedan till Oslo för att vara där under juni månad. Alla båtar och all 
utrustning lastas på vår NESL-lastbil, körs till Oslo över natten, riggas och görs 
iordning för kappsegling så att de ligger redo då NESL-seglarna kommer. Precis 
som i Stockholm seglar vi mitt i stan!

Under Juli tar vi en kort paus, men bara en kort sådan. Under två veckor i Juli 
stannar vi på semesterparadiset Tanumstrand och därifrån åker vi till Göteborg 
och avslutar ”grundspelet” i ligan i Köpenhamn.

Efter en månad i Köpenhamn styr vi söderut med Gardasjön i Italien som mål. 
Där väntar den perfekta avslutningen för en härlig seglingssäsong i form av en 
långhelg av finalseglingar. Här drar vi även igång säsongen 2013, lite tidigare än vad 
vi kan göra i den nordiska länderna.
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FORMATET

VERKTYGET

Vi seglar snabba och korta sprintseglingar med 6 nya fina 
tillhandahållna båtar, CB66 NESL Edition. Vi kör givetvis 
seglingarna nära land på banor anpassade för ändamålet.

Båtarna är identiska, med identisk utrustning. Men för att 
säkerställa rättvisan lottas båtarna i startgrupperna och 
byts ut i varje besättningsbyte.

För att säkerställa att insatsen i tid från seglarna ligger på 
en lagom nivå så är alla regattor endagsregattor. Vill man 
stanna kvar och se andra ”matcher” eller bara uppleva 
resemålet är man givetvis välkommen att göra det!

Vi använder oss av en lätt modifierad CB66 Racer, CB66 
NESL Edition. En del små förbättringar för ändamålet är 
gjorda till 2012 och den största förändringen är en ny 
topphissad gennaker som mäter hela 52 kvm. Mer ut-
veckling av verktyget kommer...

Längd:
Bredd:
Vikt:
Storsegel:
Försegel:
Gennaker:

6,60 m
2,10 m
500 kg
18 kvm
7,5 kvm
52 kvm

NESL EDITION



GRAND PRIZE
SCORING
LEAGUE

SCORING
Genom att bara delta i en regatta samlar man lotter, på vilka man kan 
vinna bilen, en Range Rover Evoque. Om laget dessutom presterar goda 
resultat belönas laget med ytterligare lotter, enligt tabellen nedan.
Varje regattadag så gäller en RDS (Racing Day Scoring) vilket ger oss en 
vinnare av regattan tillsammans med alla de andra placeringarna för de 
deltagande lagen ner till sista plats. Genom att delta i en RDS får laget 20 
lotter. Om laget vinner en RDS får du ytterligare 20 lotter, andra plats ger 
15 extra lotter och tredje plats ger 10 extra lotter. Placeringarna under 
tredje plats får det antal lotter som motsvarar differansen mellan 12 och 
lagets placering.

Då säsongen är färdigseglad och lagen har samlat på sig alla lotter håller vi 
ett lotteri baserat på dessa lotter. Vinnaren av lotteriet åker därifrån i ‘The 
NESL Grand Prize’, en ny Range Rover Evoque!

Även om du inte presterar på top i ligan har du ändå goda chanser att 
vinna bilen, och om du presterar väl....

Utöver ’Grand Prize Scoring’ har vi givetvis en kompletterande ligatabell 
där poängräkningen är mer riktad mot sportslig prestation. Det är denna 
poängräkning som föder tabellen med det kontinuerliga flödet av förän-
dringar, enligt NESL konceptet.

Det finaste priset i denna poängräkning är givetvis äran att vara det bästa 
laget. Även om vi även här kommer att erbjuda fina priser, kanske inte i 
nivå med bilen men ändå....

Varje regattadag samlar lagen poäng som ligger till grund till ligatabellen. 
Givet konceptet så är det så att den plats ett lag ligger på vid en given 
tidpunkt måste utvärderas i relation till hur många regattadagar laget har 
genomfört tillsammans med det förväntade motståndet i kommande 
omgångar. 

Då grundserien är avslutat i och med de sista regattadagarna i Köpen-
hamn kommer alla lag att ha seglat lika många regattadagar och ha mött 
varandra lika antal gånger. Det innebär att vi där får ett slutgiltigt resultat 
i grundserien. De 18 bästa lagen ligger då över ‘slutspelsstrecket’ och är 
direktkvalificerade till finalerna på Gardasjön, Italien. De resterande 18 
lagen är givetvis också välkomna till Gardasjön, där de får chans till en yt-
terligare kvalomgång. De sex bästa lagen i detta kval kvalificerar sig också 
till finalerna där alltså 24 av lagen tävlar om vem som blir det bästa laget 
i NESL 2012!


