
 

 

Punkter fra Gren Møtet, Offshore, MSK 2019 

1. . Kort oppsummering 2019 sesongen 

- 5 NC runder (Tvedestrand x2, Arendal x2, Songe), NM Tønsberg. Flere 

internasjonale løp, med god deltagelse fra Norge Flotte resultater. Godt 

miljø, god stemning i Offshore gjengen. 

 

2. Endring av NM premiering. 

- Det var ikke stemning for å kutte ut del premiering under NM, men vi ble 

enige om at delpremieringen ikke trenger å være så dyre premier som 

sammenlagt premiene er. 

 

3. Web Tracing 2020 og fremover 

- Er primært Nicolay Rylander som skal kontaktes ang web tracking, da han 

kjenner dette systemet godt. 

- Enighet om å fortsette med Web Tracing. Gren dekker i hovedsak 

kostnader på det tekniske, arr av race kan bli spurt om å dekke evnt 

support til drift under race, dersom en person må dra for å drifte webtracing 

(reise/ overnatting).  

- Web tracing SKAL være på ALLE race i Norge. Er arr sitt ansvar at dette 

kommer med (timing, sikkerhet, publikum service). Arrangør plikter å legge 

dette inn i invitasjonen som et krav til seg selv og utøvere, av 

sikkerhetsmessige grunner.  

- Det jobbes med å få sjøkart inn i tracking systemet. 

- Dersom det kommer et Norsk system, så vil det vurderes å bytte 

leverandør av denne tjenesten (Pris, brukervennlighet m.m.).   

 

4. Reisestøtte ordningen i fremtiden. 

- Reisestøtte kun til 3J etter kriterier som settes av grenleder.  

- Lagleder, alle klasser, dekkes med kr 5000,- for eventer internasjonalt. 

- Lagleder, alle klasser, dekkes med inntil kr 3000,- for eventer i Norge (for 

eksempel VM, EM, Nordisk). 

 

5. Info fra UIM 

- For 3C, så jobbes det med ny motor fra Mercury 

- Vil ikke være lov å Blue printe dagens 200XS for 3C 

- Det jobbes med å sette fokus/ system på Log bøker for alle klasser, også 

RB 

- Det fortsettes med 6 punkt seler i Cokpit båt’ 

 

6. Terminliste 2020 

- EM Tvedestrand,8-12. Juli 2020, 3J,A og X 

- VM Torquay, England  6-10 mai, Klasse 3J og 3A 

- Nordisk Arendal, 4-6.sept 3J,A,C og X 



 

- Sandefjord NC 

-  Holmestrand NC 

-  Lillesand NC 28-29.Juni 2020 

-  Tønsberg NM. 

- Drammen NC 

Endelig terminliste blir publisert. 

 

7. Eventuelt 

- Idrettsleiren mest sannsynlig for alle grener (RB, Aqua og Offshore). Håper 

3J vil være med. 

- Hadde besøk av Anders Jakobsen, som er nyansatt i NMF. Han vil bli 

forespurt om å være med på en samling med klasse 3J, GT15 og GT30 for 

å komme med nyttig informasjon og opplæring i trening, kosthold, lag og 

teamutvikling og fokus. Dette blir gjennomført rett ut på nyåret. Lages egen 

invitasjon. 


