
Retningslinjer for klubbmesterskap i Ålesunds Seilforening 
2021-sesongen 

 
 
1. Klubbmesterskap i Ålesunds Seilforening består av de regattaer som er beskrevet i punkt 
9. Kun medlemmer av Ålesunds Seilforening kan seile om klubbmesterskapet. 
 
2. Ved seilaser med deltakere fra andre seilforeninger og/eller der flere klasser deltar, 
trekkes seilerne fra Ålesunds Seilforening ut i én særskilt resultatliste som legges til grunn 
ved beregningen. 
 
3. Følgende klasser kan være med å seile om klubbmesterskap: 

Optimist U-12 
Optimist U-15 
Laser Standard 
Laser Radial 
Laser 4.7 
NOR Rating 
2.4 mR 
Express 
12,5 kvm (klassen har egne retningslinjer for klubbmesterskapet som er publisert i et 
eget dokument) 
 

 
4. Dersom en ny klasse etableres i en sesong, kan Sportslig utvalg gi klassen 
klubbmesterskapsstatus dersom kriteriene i punkt 5 oppfylles i oppstartsesongen. 
 
5. Klubbmesterskap er gyldig når minimum 2 båter stiller til start i minimum 50 pst. av de 
gjennomførte seilasene som inngår i Klubbmesterskapet, og vinner av klubbmesterskapet 
har deltatt i minimum 60 pst. av dem. Dette gjelder ikke for Optimist U-12. 
 
6. Klubbmester i hver klasse tildeles evigvandrende pokal, jfr. pokalstatuttene. 
 
7.1 Ved poengberegningen for klubbmesterskap benyttes bestemmelsene i RRS Appendiks A 
for alle de seilasene som inngår. 
7.2 For klassen 2.4 mR og joller endres båt til seiler. Dette endrer RRS A4. 
 
8. Ved poenglikhet i en serie, benyttes reglene i RRS A8. 
 
9. Tellende regattaer og kappseilaser i inneværende sesong: 
9.1 NOR Rating 

Vårregattaen, Høstregattaen, Sukkertoppseilasen, InterCity, Ålesund Doublehanded 
og Borgundfjorden Rundt, i alt 6 regattaer. 
 
Av alle fullførte1 seilaser (noen av regattaene består av flere seilaser), teller de 2/3 
beste plasseringene i Klubbmesterskapet. 

 



 
 
9.3 2.4mR 

Vårserien, Høstserien, Sukkertoppseilasen, Kretsmesterskapet, Borgundfjorden Rundt 
og Atlantic International Cup. 
 
Av alle fullførte1 seilaser (noen av regattaene består av flere seilaser), teller de 2/3 
beste plasseringene i Klubbmesterskapet. 
 

9.4 Jolleklasser 
Vårserie, Høstserie, Vårregatta 1 og 2, Vårcup 1 og 2, Høstregatta 1 og 2, Høstcup 1 
og 2. 
 
Av alle fullførte1 seilaser (noen av regattaene består av flere seilaser), teller de 2/3 
beste plasseringene i Klubbmesterskapet. 
 

9.5 Express 
Vårserien, Høstserien, Sukkertoppseilasen og Borgundfjorden Rundt. 
 
Av alle fullførte1 seilaser (noen av regattaene består av flere seilaser), teller de 2/3 
beste plasseringene i Klubbmesterskapet. 
 
 
1) Fullført seilas betyr at det foreligger ei resultatliste for den seilasen. 
 


