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Seilsportligaen 2016 

INNLEDNING 

Seilsportligaen er et nytt og spennende konsept, der arrangøren stiller til rådighet like båter av typen 

J70 og der lagene rullerer på båtene og seiler korte intensive seilaser mot hverandre. Seilsportsligaen er 

Norgesmesterskapet for norske seilforeninger og intensjonen er å samle seilsporten i Norge på tvers av 

seilere, foreninger og båtklasser.  

Ligaformatet er inspirert av den tyske Segelbundesliga og danske Sejlsportsliga. I 2015 ble det lansert 

tilsvarende ligaer i Sverige (18 klubber) og USA (72 klubber). Flere andre land forventes å gjøre det 

samme i årene som kommer. 

Norges Seilforbund (NSF) har kjøpt inn fem J/70 som brukes i seilasene. Båtene seiler fleetrace som 

varer 12-15 minutter og mellom hver seilas byttes hele mannskapet ut. All dømming skjer direkte på 

vannet.  

Seilsportligaen 2015 

I 2015 ble det avholdt kvalifisering til Seilsportligaens første (Eliteserien) og andre divisjon.  

Arendals Seilforening stilte med følgende seilerne: 

 Petter Mørland Pedersen 

 Bjørn Mørland Pedersen 

 Jon Aksel Mortensen 

 Ole Unger Weierholt 

ASF vant kvalifiseringsstevnet i Ålesund i september 2015 og ble med det ligamestere for Vestlandet. 

ASF sikret seg dermed: 

 Plass i Seilsportligaens 1. divisjon for 2016. 

 Plass i kvalifisering for Sailing Champions League 2016 

Seilsportligaen 2016 

I 2016 skal det arrangeres 4 stevner for hver divisjon i Seilsportligaen, med seiling fredag til søndag. På 

hvert stevne skal det avvikles 45 seilaser der hvert lag/seilforening seiler 15 seilaser hver og møter hvert 

de andre lagene 5 ganger hver. Etter endt sesong vil de 4 dårligste lagene rykke ned i 2. divisjon.  

Vinner av Seilsportligaen vil være direkte kvalifisert til Sailing Champions League kommende sesong.  

Nr 2 (og 3) vil bli tilbudt plass i kvalifiseringsstevne for Sailing Champions League. 

Sailing Champion League (SCL) 

Består foreløpig av 14 land. Det seiles i samme båtklasse og format som Norsk Seilsportliga, men med 32 

lag i stedet for 45 pr stevne. Fjorårets vinner og vinnerne av hver sin nasjonscup er sikret direkte plass i 

finalestevnet. Nr 2 og 3 fra de ulike nasjonene tilbys plass i kvalifiseringsstevne. I 2016 vil 32 klubblag 

kjempe om de siste 18 plassene i finalerunden.  
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Terminliste 2016 

Seilsportligaen arrangeres følgende helger i 2016: 

 SSL Stevne 1, KNS  fredag 20. – søndag 22. mai 

 SSL Stevne 2, Sandefjord SF  fredag 24. – søndag 26. juni 

 SSL Stevne 3, Stavanger SF fredag 19. – søndag 21. august 

 SCL kvalifisering, St. Petersburg fredag 26. – søndag 28. august 

 SSL Stevne 4, Askøy SF/Ran SF fredag 9. – søndag 11. september 

 SCL Finale, Porto Cervo, Italia fredag 23. – søndag 25. september 

 

Arendals Seilforening søkte før jul om å få arrangere ligastevne, men Sandefjord SF ble valgt foran ASF 

denne gang. 

 

AVKLARING AV MÅL OG AMBISJONER FOR 2016 

Det er behov for at Arendals Seilforening sine mål for foreningens satsing og deltagelse i seilsportligaen.  

Vi må avklare på om vi skal satse på topp eller bredde og avklare rammene for satsningen. 

Noen seilforeninger satser ganske kraftig: 

 KNS har kjøpt inn 4 stk J70 til sitt Seilsportsenter 

 Moss og Soon snuser på tanken om å lege en lokal seilsportliga med 3 båter (J70) 

 Ålesund Seilforening jobber for å finansiering til 2 båter (J70) 

 …… 

Under er det skissert tre modeller for ASF sin satsing med ulikt ambisjonsnivå. 

Målsetting alternativ 1: Vinne Seilsportligaen 

 Bør satse på våre antatt aller beste seilere. 

 Tar utgangspunkt i laget som kvalifiserte oss til Seilsportligaen. 

 Minst mulig utbytting av mannskap. 

 Fordrer stabilt mannskap og at seilerne har mulighet til å stille på alt. 

 Gir liten mulighet for andre i foreningen å være deltaktive. 

 Når laget er på plass er det lite krevende for ASF da laget håndterer det meste selv. 

Målsetting alternativ 2: Beholde plassen i første divisjon 

 Sikre kontinuitet og erfaring samtidig som nye seilere slippes til. 

 Opprette pool på 8-12 motiverte seilere som ønsker å være med.  

 Opplæring, motivasjon og erfaringsoverføring viktig. 

 Gi unge ambisiøse seilere mulighet til å delta. 

 Minimum 2 på laget bør være seilere som seiler aktivt lokalt. 

 Arrangere treningsregatta/kurs for lokale klubbseilere med fokus på taktikk 

 Krever aktiv lagleder som organiserer og avklarer deltagelsen.  
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Målsetting alternativ 3: Bredde og rekruttering 

 Åpne opp for bred deltakelse.  

 Prioritere seilers som seiler aktivt lokalt. 

 Klubbygging, samhold og rekruttering viktigere enn plassering  

Ikke så viktig å beholde plassen i 1. divisjon, da det er samme format i 2. divisjon.  

 Det arrangeres regatta lokalt for uttak av lag, ev. deltagelse via andre uttakskriterier.   

 Fordrer at det er mange som faktisk vil og har mulighet til å være med. 

 Krever en del organisering fra foreningens side, slik at vi faktisk greier å få stilt lag.  

 

KOSTNADER / FORUTSETNINGER 

Innskudd: kr 20.000,- (rentefritt lån til NSF som tilbakebetales ved avslutning/utmeldelse) 

Deltakeravgift SSL: kr 22.500,- som dekkes av ASF 

Deltakeravgift SCL: kr 12.500,- ? som dekkes av ASF 

Reise og overnatting: Organiseres og dekkes av den enkelte seiler 

Teambuilding/-utstyr: ? (Mulig å få inn egen sponsor?) 

 

STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK: 

Målsettingen for ASF sin satsing i Norsk Seilsportliga er å beholde plassen i 1. divisjon. Det opprettes 

en egen Seilsportgruppe i ASF for aktuelle interesserte seilere.  Utvelgelsen av seilere til de ulike 

stevnene skal baseres på en god kombinasjon av kontinuitet og fornyelse/rullering av seilere. Her bør 

det etter hvert utarbeides kriterier for utvelgelse.  ASF dekker startavgifter, mens reise og opphold må 

dekkes av den enkelte seiler.  Gruppa står fritt til å hente inn sponsorer til Seilsportgruppa ASF (ikke til 

den enkelte seiler som enkeltperson) innenfor reglene av Seilsportligaen / Champions League. 

Deltagelsen i 2016 brukes for å høste erfaringer og i løpet av året bør det utarbeides en plan for ASF 

sin satsing videre i Seilsportligaen som presenteres på årsmøtet i 2017. 

For deltagelse i Sailing Champions League 2016 tilbys seilerne fra kvalifiseringsstevnet i Ålesund 

førsterett på plass på ASF-laget. Målet er å kvalifisere Team ASF videre til finalen. 


