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Agenda

Tradisjonelt lav deltagelse på årsmøte
Behov for dialog med brukerene

- seilerne
- seilforeningene
- seillloftene

Regelrevisjon – med basis av året og dette møtet

Årsmøte lite egnet for dialog (ref årsmøte 07)



  

NORLYS

• etablert 2004
• 2.815 brukere registrert
• Årlig om lag 1.600 

aktive seilere som løser 
sertifikat

• Formidlingssalg av 
NSFs seilnummer (hittil 
180 solgte (ca 300 i 
2007)
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Bransjen
Seilloft og båtimportører

Seilere 

Forbund
Teknisk utvalg og 

andre klasseklubber

Foreningene
Arrangører

NORLYS



  

2008

• Utrulling av ”Shorthanded” målebrev
• Samarbeid NORC/NORLYS
• Orientering om forskjellige seilaser
• Oppfølging av terminfestede regattaer
• Etablering av ny servicefunksjon

– Samarbeid med MediaNavigering
– Input fra Seilbåtkatalogen til LYS-komiteen
– Daglige rutiner profesjonalisert og ikke på 

dugnad



  

2008

• Norges Seilforbund
– Avhjelpe et forbund med mange oppgaver og 

begrensede ressurser
– Behov for et fungerende forbund

• Satsning på 
– Målerutdanning

Oslo/Arendal/Trondheim vinter 09
– Sikkerhetsfokus 

ISAF kurs flere steder og ønsket fokus i flere 
seilaser



  

Hvem er LYS seileren

Medlemsundersøkelse gjennomført H07:
• ”Turseileren”

Over halvparten seiler 70%-100% tur 
• ”Regattaseileren”

Bruker båten til mer enn 30% regatta og mindre 
enn 70% tur

• ”Shorthanded seileren”
Deltager på ”2Star” eller klubbseileren?

4 av 10 LYS medl. mer enn 11 regattaer per år!



  

Hvem er shorthanded seileren

Målebrev laget pga mange båter påmeldt i både 
Watski 2Star og Færdern

• To konfigurasjoner i hht reglene
Fullt mannskap med 

stor genoa og spinnaker
Shorthand med

kryssfokk og asymm spinnaker
• Opprinnelig for å unngå å belaste LYS 

systemet. Mange ønske
• Men også brukt på klubbseilasene – 

tirsdag/onsdag – av folk som ellers ikke deltok.



  

Hvem er turseilerne

• Per i dag ca 13.000 seilbåter registrert i 
NSFs nummerserie. I tillegg kommer 
klasseklubbers registrer og uregistrerte. I 
følge NORBOAT om lag 50.000 seilbåter i 
landet (inklusive joller med mer).

• 71.000 leser bladet Seilas – 65% med 
egen båt ~ 45.000 båteiere

• 1.600 av et potensiale på ???



  

… hvem er turseilerne

• ca 600 båter som er registrert i NORLYS 
med seilnummer nyere enn 2004. ca 
1.000 båter som er eldre enn 2004 med 
gyldig LYS brev. 

• Fra 2004 til 2008 er det ca 1.000 nye 
seilnummer som ikke er registrert i 
NORLYS

• Av disse – brorparten ”standard” båter



  

Hvem er regattaseilerne

• Bruker en del ressurser på utrustning
1/3 av medlemmene bruker over 25 tusen 
på seil/vedlikehold i året. 

• Flere seil tilgjengelig enn hva LYS tillater
(2 flyvende forseil, 3 forseil, 1 storseil)

• Krevende for NORLYS
– Mange spørsmål om egen og andres båt
– ”5% av medlemsmassen står for 95% av 

saksbehandlingen”



  

Regattaseileren fortsatt

• Noen finner plass i NORC (ORCi)

• Noen finner plass i entype

• Noen finner ikke plass her
– Forsøk med NORLYS Ranking sammen med 

NORC
– LYS seileren som vil satse, men ikke ORCi?
– IRC besnærende, men bytter bare ”navn” på 

systemet. Mister kontakten med bredden



  

For hvem skal LYS være

ORCi
Entype

LYS Racing

LYS Cruising

NORC for ORCi
Entype klasseklubber
First 40.7, X35, X41
11MOD, M24, Express

”Moderne båter”
Surffaktor eller design
og årsmodell
Eiers egen vurdering?

”Bredde båter”
Klubbseileren
Enkelt og greit

Innsatsvilje
Stor

Moderat

Liten



  

Før årsmøte 08

• Endre årsavslutning til nyttår
– Krever lovendring 

• Regnskapsår som følger kalenderåret
• I tilstøtning til ev arrangement i NSFs regi 

(dommerseminar – seilting?)

• Økonomi 
– Bruke ressurser på 

• Målerutdanning
• Få turseileren til å bli LYS medlem
• Forbundet?



  

Forslag

• Liten asym CL -0,01

• Liten asym + spinn (på bom) +0,00

• Stor asym CL +0,00
• Stor asym + spinn (på bom) +0,01

Code 0 måles inn som asym – teller I 
antallet 
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