Premisser for tilrettelegging av aktiviteter i Ålesunds Seilforening ifm.
COVID-19.
Som det har fremkommet av en del e-postkorrespondanse den siste tiden (som styret har
fått innsyn i noe av) har det vært mange synspunkter og tolkninger av regelverket for
ukeseilaser/ukeregattaer, resultater og sammenlagtresultater.
Styret vil derfor ha fastsatt prinsipper på dette, selv om vi egentlig mener at dette allerede
er klart. Dette også for å lette alles arbeid og unngå videre tolkninger og uenigheter. I
tillegg kommer en presisering på hvor ansvar og beslutning ligger.
Om det ikke kommer endringer fra myndighetene og NIF/NSF den 15.6. kan vi regne med
at denne situasjonen vedvarer og vi må kanskje i fortsettelsen forholde oss til
begrensende retningslinjer og dertil implementering hos oss. Derfor er det viktig at dette
er tydelig avklart, uten rom for tolkninger eller misforståelser.
1. Det er hovedstyret i foreningen som beslutter hvilke aktiviteter vi tillater og hvordan
gjeldende retningslinjer fra NIF/NSF er implementert og tenkt gjennomført for aktiviteter i
ÅS. Herunder om vi da åpner for at ukeseilaser og/eller helgeregatta eller ikke – i tilfelle
iht. enhver tid gjeldene retningslinjer og eventuelle presiseringer av sådan.
2. De enkelte klasser må avgjøre om de kan etterleve foreningens retningslinjer og melde
dette tilbake til regattastyret, og eventuelt om klassen vil seile ukeregatta eller ikke. Vi kan
ikke åpne for at det er klassevise vurderinger eller tolkninger om hvordan, eller hva,
retningslinjene definerer, og hvordan gjennomføre arrangementer, føre resultater osv. Da
blir dette meget uklart og personlige preferanser kommer i spill.
3. Regattastyret legger så opp aktivitet iht. de premissene som er satt fra hovedstyret,
deriblant å utarbeide seilingsbestemmelser, arrangørlister, annonsering, påmelding og
resultatservice osv. De oppsatte ukeseilaser legges inn i resultatoversikt og teller som
tidligere.
4. Oppsatt arrangør for de enkelte arrangementer gjennomfører regatta iht. foreningens
retningslinjer og gjeldende seilingsbestemmelser.
Arrangementer i regi av ÅS v/regattastyret, gjennomføres på vanlige premisser med
tilhørende resultatføring. Dersom en klasse kun vil gjennomføre treningsseilaser er det
ikke regattastyrets anliggende å arrangere dette.
Styret holder nødvendig dialog med Norges Seilforbund rundt forbundets generelle
regler for seilsporten.

