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1. Beskrivelse av Seilsportsligaen
1.1 Innledning
Ligamanualen er et dokument som beskriver alle forhold ved seilsportsligaen. Dokumentet skal
sammen med Kunngjøring og Seilingsbestemmelser gi en beskrivelse av de til enhver tid
gjeldende regler i forbindelse med Norsk Seilsportsliga, både for arrangører og for deltagere.
Siste versjon av dokumentet skal til enhver tid finnes på www.seilsportsliga.no. Endringer som
gjennomføres mellom revideringene vil tilføres dokumentet som vedlegg inntil ny versjon
foreligger.
Forslag til endringer sendes til SailLogic innen 1. september hvert år.
Mål:
Seilsportsligaen har fire hovedmål:
•
•
•
•

Sportslig
Lokal interesse og aktivitet i klubbene
Rekruttering
Øke seilingens synlighet i media og sosiale media

1.2 Hva er ligaseiling?
Ligaseiling er, på samme måte som vi kjenner igjen fra for eksempel fotball og håndball, en serie
seilaser som danner grunnlaget for en tabell. En sesong består av fire ligastevner som gjennomføres
på forskjellige steder. Det skal tilstrebes en geografisk spredning på de ulike stevnene
For at et ligastevne skal være tellende i sammenlagttabellen må alle deltagerne seile minimum to
seilaser. Den endelige tabellen i Seilsportsligaen blir avgjort av hvor mange poeng en klubb har ved
sesongslutt. Klubben som har færrest poeng etter siste ligastevne kåres til Norges beste Seilforening.
Seilsportsligaen består av to divisjoner med 15. klubber i hver divisjon. Klubbene kvalifiserer seg
til henholdsvis Eliteserien og 1. divisjon gjennom foregående års resultater eller
kvalifikasjonsstevne.
De fire klubbene som er nederst på tabellen etter siste ligastevne vil rykke ned en divisjon,
eventuelt rykke ut av Seilsportsligaen. De fire øverste plassene i 1. divisjon vil rykke opp til
Eliteserien i neste års Seilsportsliga.
Rykker en klubb ut av ligaen vil den måtte kvalifisere seg inn igjen via et kvalifiseringsstevne.
Reglene for opp- og nedrykk til 1. divisjon er som følger:
•

Opptil fire nye klubber kommer med i 1. divisjon fra neste sesong

•

Hvis antallet søkende klubber ligger mellom 1 og 5, vil alle komme med

•

Samtidig rykker et tilsvarende antall klubber ut av 1. divisjon. Nedrykkerne er de 4 nederst
plasserte klubbene etter årets sesongs siste stevne.
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•

Er det 5 eller flere søkende foreninger, skal det avholdes en kvalifisering i form av et
kvalifiseringsstevne. Formatet fastsettes av SailLogic i samarbeide med Ligarådet så fort
antallet nye foreninger er klart.

En klubb kan være representert med ett lag i hver divisjon i seilsportsligaen såfremt det er ledige
plasser i 1. divisjon.
Eventuelt ledige plasser som skulle oppstå til enkelt stevner brukes som wildcard til
arrangørklubb eller potensielle deltagere til ligaen.
En seiler kan kun delta i en divisjon per stevne og for kun en forening i løpet av sesongen.
Alle seilerne må ha gyldig seil-lisens fra Norges Seilforbund og være medlem i den foreningen
som representeres.

1.3 Organisasjon
Norges Seilforbund eier Norsk Seilsportsliga, men alle rettigheter til kommersiell utnyttelse,
inkludert de forhold som beskrevet i pkt. 2.2 i dette dokument. (De gjeldende forpliktelsene og
rettighetene en arrangørforening har i forbindelse med et ligastevne står beskrevet i kapittel 2.)
Seilsportsligaen har et ligaråd, bestående av 5 representanter som skal gi råd til SailLogic om drift
og videreutvikling av Seilsportsligaen.
Ligarådet er på valg hvert år, med unntak av rådets faste medlemmer, som er SailLogic, NSF og
en dommerrepresentant.
Ligarådets sammensetning er som følger:
Leder
SailLogic
Nestleder
NSF
Medlem
Dommer
Medlem
Representant fra Eliteserien
Medlem
Representant fra 1. divisjon

1.4

Fast – Ikke på valg
Fast – Ikke på valg
Fast – Ikke på valg
Velges for 1 år
Velges for 1 år

Økonomi

SailLogic er ansvarlig for alle økonomiske forhold i forbindelse med Norsk Seilsportsliga.
Dette med unntak av påmeldingsavgiften som fastsettes av NSF i samråd med ligarådet.
En av målsetningene er å gjøre Norsk Seilsportsliga selvfinansierende gjennom
samarbeidspartnere, sponsorer og dugnadsarbeid.
Deltagende klubber skal betale deltakeravgift basert på antall medlemmer.
Påmelding til ligaen
Påmeldingsfrist og mulighet for å trekke seg fra ligaen er beskrevet i kunngjøringen.
Prisene besluttes av Norges Seilforbund i samarbeid med Ligarådet:
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Medlemmer
< 200 medlemmer
200 – 499 medlemmer
500 – 999 medlemmer
> 999 medlemmer

Deltakeravgift
Kr. 17 000,Kr. 26 000,Kr. 35 000,Kr. 43 000,-

1.4.1 Samarbeidspartnere
Eventuelle samarbeidsavtaler til ligaen skal koordineres av SailLogic.
Arbeidet med å skaffe samarbeidspartnere til ligaen er SailLogics ansvar. Dersom foreninger eller
andre har interesserte partnere kan disse forespørslene rettes til SailLogic som vil koordinere
dette.
Priser for profilering av samarbeidspartner på båter og seil settes av SailLogic.
Det skal legges stor vekt på å utvikle ligaen slik at arrangørforeningene skal kunne tilknytte seg
samarbeidspartnere i forbindelse med ligastevnene. Arrangørforeningene kan leie båtene for å
kunne tilby bedriftsarrangementer før eller etter selve ligastevnet. Det er da krav om at en
godkjent båtmann er tilstede og at det tegnes en egen leieavtale med SailLogic.
Arrangementsponsorer avtaler direkte med arrangørforeningen, som samordner/avklarer med
SailLogic slik at det ikke blir konflikt mellom arrangørsponsorer og ligasponsorer.
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2. Arrangør
Innledning
Et Ligastevne gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom arrangørforeningen og SailLogic.
Det oppfordres til samarbeid mellom foreninger.
2.1 Forpliktelser som arrangør
For å sikre høy kvalitet og enhetlig gjennomføring stilles det krav til arrangørforeningen i form av
tidsprogram, fasiliteter, bemanning utstyr m.m.
Et ligastevne skal gjennomføres i henhold til kunngjøring og generelle seilingsbestemmelser som
er utarbeidet av SailLogic i samråd med ligarådet.
2.1.1 Stevneleder
Foreningen skal utnevne en egen stevneleder for ligastevnet. Vedkommende skal ha mandat fra
foreningsstyret til å lede organiseringen, planleggingen og gjennomføringen av ligastevnet.
Denne personen er bindeleddet mellom foreningen og SailLogic. Alle henvendelser fra SailLogic
blir rettet til denne personen.
2.1.2 Tilstedeværelse i forkant
Neste arrangørs stevneleder, eventuelt en stedfortreder, plikter å stille som observatør/arrangør
under en helg i den foregående ligarunden slik at man der får erfaring med hvordan ligaen
arrangeres.
2.1.3 Opp- og Ned-rigging
Arrangøren er sammen med SailLogics båtmann ansvarlig for å rigge opp båtene ved ankomst
samt klargjøre båtene for transport etter arrangementet med mindre annet er avtalt.
2.1.4 Tidsprogram
Et ligastevne omfatter begge divisjonene og tidsprogrammet er definert i Kunngjøringen og
Seilingsbestemmelsene.
2.1.5 Utstyr og bemanning
Et ligastevne er ressurskrevende både når det gjelder bemanning og utstyr.
Seilsportligaen stiller med noe materiell og utstyr. Arrangørforeningen plikter å stille med
følgende:
Land/fasiliteter
•
•
•
•
•
•
•
•

Egnet sted for å gjennomføre ligastevne – nært land med gode fasiliteter for seilere,
publikum og samarbeidspartnere.
Egnet sted til å gjennomføre raske mannskapsbytter
Internett med minst 10MB/s - helst fastlinje
Oppslagstavle
Venteplass for seilerne under tak
Innendørs kontor og plass til teknikk (SAP)
Kran til sjøsetting av båter
Brygge plass til båtene
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•
•
•
•

Parkering for hengere (10 stk) og biler (4)
Toalett/garderober for seilere og publikum
100 m2 kostnadsfri landplass til disposisjon for Seilsportsligaens samarbeidspartnere
Kiosk

Båter/utstyr
•
•
•
•
•
•

Startbåt med plass til fire personer (12v uttak)
2 Bøyebåter
12 rib’er min 4,5 meter. (4 dommer, 1 service, 6 bytte, 1 media)
Dregger og tau til 6 bøyer (3 topp, 2 gate og 1 pin)
5 VHFer
Kostpris på mat til Seilsportsligamannskap i kiosken

Bemanning
•
•
•
•
•
•
•
•

Prosjektleder
3 personer til start båt
2 personer i hver bøyebåt
Arrangørforening står ansvarlig for å skaffe 50% av dommerne med minimum dommer II
utdanning. Foreningen skal dekke reise og overnatting for disse.
Dommerne honoreres med NSF`s satser av NSF.
2 personer til kiosk
4-6 personer vedlikehold, klargjøring opp/ned-rigg av båter (ons og søn)
Runner til disposisjon for SailLogic (fre-søn). Må kunne kjøre RIB og ha førerkort

Seilsportsligaen har ansvar for at følgende oppgaver blir fulgt opp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starter / regattasjef
50% av dommere, hvorav en av dem er hoveddommer
Båtansvarlig
SAP teknikker
Presse/Medieansvarlig
Livestream
SAP resultatservice og teknisk løsning (tracking+skjermer)
Bøyer
Ligaflagg
Signalflagg
10 WHFer
Prosjektleder/arrangement ansvarlig

2.2 Rettigheter som arrangør
2.2.1 Rettigheter til landarrangement
Rettigheter forbundet med landarrangementet avtales mellom arrangørforeningen og SailLogic
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ved tildeling av stevne.
Arrangørforeningen kan ikke inngå lokale samarbeidsavtaler uten først å få godkjenning av
SailLogic.
Seilsportsligaen har rett til å benytte landarealene til å profilere Seilsportsligaens
samarbeidspartnere, vederlagsfritt. Omfang avtales direkte med arrangørforeningen.
2.3 Ansvar
Båtene er forsikret med egenandel på kr. 8000,- eks mva pr. båt.
Deltagerne er selv ansvarlig for skader og oppståtte tap i henhold til kunngjøring punkt 14.
Arrangørens ansvar begrenser seg til lagring og håndtering i forkant, etterkant og mellom
gjennomføringsdagene. Dette ansvaret gjelder fra båtene blir levert/hentet til neste arrangør
eller SailLogic overtar båtene etter ligastevnet er avsluttet.
2.4 Valg av arrangør
Det skal arrangeres fire stevner for hver divisjon i seilsportsligaen hvert år. Det er ønskelig at hhv
Eliteserien og 1. divisjon arrangeres parallelt. Alle seilforeninger tilknyttet NSF kan søke om å
arrangere et ligastevne, og det er SailLogic som tildeler stevner.
Valg av arrangør tas på bakgrunn av både subjektive og objektive kriterier.
Kriteriene som blant annet legges til grunn er:
•
•
•
•
•

Er foreningen selv med i seilsportsligaen?
Hva er foreningens/klubbens erfaring som arrangør/vert for store
seilarrangementer?
Hvilken tilgang har foreningen til godt utstyr og fasiliteter.
Har foreningen tilgang på gode funksjonærer med erfaring?
Hva kan foreningen/byen tilby med hensyn til:
o Kommunal støtte/support
o Lokal media interesse
o Støtte fra lokale samarbeidspartnere
o Støtte fra foreningens medlemmer og frivillige
o Banens plassering i forhold til publikum
o Klubbens mulighet til å utnytte båtene i forbindelse med sponsorseilaser og
dermed tilføre seilsportsligaen flere ressurser og større interesse
o Kan foreningen tilføre Seilsportsligaen noe særskilt, noe nytt eller noe
spektakulært? F.eks. i forhold til havneaktiviteter eller medieinteresse?
o Muligheten for å lage en publikumsfest som er attraktiv for også ikke-seilere og
dermed skape et arrangement som vil ha større kommersiell verdi også for
samarbeidspartnere fra næringslivet.
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2.4.1 Søknadsprosess
Foreninger som ønsker å søke må sende inn begrunnet søknad til SailLogic innen 1.
november. Foreningene kan få tildelt et ligastevne for ett år og kan få opsjon på å arrangere
påfølgende år.
SailLogic, i samarbeide med Ligarådet vil kunngjøre arrangørene for seilsportsligaen
kommende sesong fortløpende.
Dersom en forening ikke har mulighet til å oppfylle alle kravene oppfordres de allikevel til å
søke. Seilsportsligaen vil så langt det lar seg gjøre være behjelpelige med å finne løsninger på
eventuelle mangler.
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