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STATUTTER FOR VANDREPOKALER 2021

1.

Eiendomsrett
Ålesunds Seilforening’ vandrepokaler er evigvandrende og eies av foreningen.

2.

Rett til å seile om pokalene
Rett til å delta er beskrevet i de til enhver tid gjeldende seilingsbestemmelser.

3.

Antall seilaser
Tellende seilaser er beskrevet i de til enhver tid gjeldende seilingsbestemmelser,
retningslinjene for klubbmesterskap eller i de særskilte statuttene for bestemte pokaler.

4.

Vinner av pokaler
Vinneren får navn, eventuelt båtnavn og årstall inngravert.
Pokalene deles ut på sesongavslutningen og oppbevares etterpå i premieskap på Seilerhytta
på Gåsholmen.

5.

Overføring til andre klasser / seilaser
I samråd med giverne kan styret i Ålesunds Seilforening overføre pokaler til andre klasser /
seilaser dersom det ikke er seilt om pokalen(e) to år på rad.

6.

Pokalbeskrivelse
NOR Rating
Klubbmesterskap
Sukkertoppseilasen
Vårregatta
Høstregatta
Borgundfjorden Rundt

Ørstastaupet
Vega-pokalen (egne statutter)
Bravo-pokalen
Pokal
Seljapokalen (egne statutter)

Albin Express
Klubbmesterskap
Sukkertoppseilasen
Vårserie
Høstserie
Borgundfjorden Rundt

Pokal (Werrping & Werring Gavepremie – 1pl. 1949)
Pokal (gitt tilbake til ÅS fra O.D Larsen)
Pokal (KNS )
Pokal (KNS 26-7-35)
Pokal (gitt tilbake til ÅS fra O.D Larsen)

12,5 kvm krysser
Klubbmesterskap
Sukkertoppseilasen
Vårserie
Høstserie
Borgundfjorden Rundt

Farstad/Wiigs pokal
Pokal
Pokal
Pokal
Teddy-pokalen
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2,4mR
Klubbmesterskap
Sukkertoppseilasen
Vårserie
Høstserie
Borgundfjorden Rundt
ILCA 6 (Laser Radial)
Klubbmesterskap
Vårserie
Høstserie

Finn Sørensens pokal
Pokal
Pokal
Pokal
Pokal

Pokal (9nd Nordenfjelske Seileruke 1932)
Pokal (Øverlands Ærespris, Nordenfjelske Seileruke 1949)
Pokal (Ålesunds Konfeksjonsfabrikks Ærespris, Nordenfjelske
Seileruke 1952)

ILCA 4 (Laser 4.7)
Klubbmesterskap
Vårserie
Høstserie

Pokal (tidligere Zoom 8 Samlepokal)
Flaxo-pokalen
Amigo-pokalen

Optimist klasse A
Klubbmesterskap
Vårserie
Høstserie

Jollekruset
Pokal
Alb. Gjørtz AS Vandrepokal

Optimist klasse B
Klubbmesterskap
Vårserie
Høstserie

Juvel-pokalen
Pokal
Pokal

J/70

North West Cup

Pokal

Dameregatta

Dameregattapokalen

Spesialpokaler med særskilte statutter
Sesongens beste båt uansett klasse
Sesongens beste damelag
Flest regattaer 12,5 kvm krysser
Flest seilaser utenbys NOR Rating
Optimistseiler som har utmerket seg
12,4 kvm seiler som har utmerket seg
Person som har vakt oppsikt

Brudeegget
Vandrepokal 1947
Fredrik Hessen sen. minnepokal
Fystekakefatet
Clara og Erik F. Eriksens Vandrepokal
Sverre Førdes minnepokal
Smågåsa
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Pokaler med særskilte statutter
Brudeegget
1. Pokalen «Brudeegget» er en gave fra firma Sverre Farstad & Co. og skal tildeles sesongens
beste seiler / lag i Ålesunds Seilforening uansett klasse. Foreningens terminfestede regattaer for
den enkelte klasse legges til grunn, i tillegg også resultater i regionale, nasjonale og
internasjonale kappseilaser.
2. Båtklassene er av ulik størrelse og sportslig nivå. Det må derfor legges et visst skjønn til grunn for
tildelingen av pokalen. Ålesunds Seilforening’ styre kårer vinneren etter innstilling fra sportslig
utvalg. Den innstilte båt må oppnå 2/3 flertall i styret for å bli tildelt pokalen.
Vandrepokal 1947
1. Pokalen er en gave fra Odd Fladmark, gitt i den hensikt å stimulere flere kvinner til å danne
damelag og delta i Ålesunds Seilforening’ terminfestede regattaer. Med damelag menes flere enn
en person og at alle personer ombord er kvinner.
2. Pokalen skal utdeles hvert år til det damelag som uansett klasse oppnår best sportslig resultat,
beregnet som for klubbmesterskapet i vedkommende klasse. Ved vurdering av damelag i ulike
klasser, er vinneren det av disse lagene som har hevdet seg best sammenlignet med de øvrige
deltakerne i sin klasse.
Seljapokalen
1. Pokalen er en gave fra familien Stephansen, til minne om familiens båter med navnet «Selja»,
og dens tilknytning til Ålesunds Seilforening.
2. Selja-pokalen skal tildeles beste båt i Tur/Hav-klassen i Borgundfjorden Rundt etter den til enhver tid
gjeldende handicapregel.
Vegapokalen
1. Vega-pokalen er en gave fra familien Veigård v/ Ola Veigård, til minne om Georg Veigårds båt
” Vega”, 7m R, og hans tilknytning til Ålesunds Seilforening.
2. Vega-pokalen skal tildeles beste båt i den årlige «Sukkertoppregatta» etter den til enhver tid gjeldende
handicapregel.
3. Hvis foreningen oppløses skal pokalen gis som gave til Aalesunds Museum.
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Fredrik Hessen seniors minnepokal
1. Pokalen er gitt av Fredrik Hessen sen. til Ålesunds Seilforening for å få større aktivitet innenfor 12,5 kvm
miljøet.
2. FHSM skal deles ut hver høst etter seilsesongens slutt til den 12,5 kvm Krysser i Ålesunds
Seilforening som har fullført flest lokale og nasjonale regattaer i løpet av sesongen.
3. Skulle flere båter komme ut med likt antall fullførte regattaer i løpet av en og samme sesong, tilfaller
pokalen den av disse som har det beste resultat sammenlagt.
Clara og Erik F. Eriksens minnepokal
1. Pokalen er en gave fra Clara og Erik F. Eriksen og er satt opp for å stimulere interessen for regattaseiling i
Optimistklassen
2. Pokalen deles ut til Optimistseilere i Å.S. som oppfyller ett eller flere av følgende krav:
• størst sportslig fremgang i året som gikk
• sesongens beste sportslige prestasjon
• stor innsats til beste for Optimistklassen i Å.S.
3. Pokalen deles ut av styret etter innstilling fra trenerne i Jollegruppa.
Sverre Førdes Minnepokal
1. Pokalen er gitt av Sverre Førde til Klasseklubben for 12,5 kvm krysser i 1991 og overført til
Ålesunds Seilforening i 2005. Pokalen skal fremme regattaseiling med 12,5 kvm krysser i
Ålesundsområdet.
2. Pokalen tildeles den/de 12,5-kvm-seilere som i løpet av sesongen har utmerket seg med
• framgang,
• resultater,
• deltakelse i regattaer, treninger, kurs,
• arbeide for klassen og det sosiale miljøet i denne.
Faktorene kan tillegges ulik eller likeverdig vekt.
3. Tildelingen besluttes av Ålesunds Seilforening’ styre etter innstilling fra klasseklubben
v/Klassekaptein i ÅS, og foretas ved premieutdelingsfesten etter endt sesong.
«Smågåsa»
1. «Smågåsa» ble satt opp i 1977 av Peter Drabløs, Ludvig Fladmark, Harald Gjørtz,
Fredrik Hessen jr., Knut Maaseide og Kjell Røsand til fremme av den generelle trivsel i Ålesunds
Seilforening. Gitt som gave til Ålesunds Seilforening 2005.
2. Pokalen kan tildeles den person / de personer som i det forløpne år har gjort noe som har vakt
oppsikt innen seilsporten i Ålesund. Styret i Ålesunds Seilforening er ansvarlig for utdelingen.
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