
Kopieringsoriginal  NSF  Dommer I / Arrangør I, Versjon 3.0 

Arbeidsoppgaver - Økt 1      Klubbdommer/klubbarrangør 

1 Hva heter seilsportens internasjonale organisasjon?

2 Finnes det en felles europeisk seilorganisasjon? 

3 Hvor finner du betydningen av de forskjellige flagg som brukes i 

kappseiling?

4 Kan utlendinger delta i et NM? 

5 Hva er NSFs høyeste myndighet? 

6 Hvem har ansvaret for den daglige driften av NSF? 

7 Hvor finnes informasjon om respittregler? 

8 Hvordan finner man adressen til seilforeninger? 

9 Hvor mange dommere skal det minst være i et NM med én start - og med 

dømming på vannet? 

10 Hvilke klasser kan avholde NM? 

11 Hva er fristen for påmelding til et Norgesmesterskap? 

12 Hvor mange seilaser skal telle med i resultatet dersom det er seilt 9 

seilaser i et NM?



Kopieringsoriginal NSF  Dommer I/Arrangør I - Klubbdommer, Versjon 3.0 

Arbeidsoppgaver - Økt 2      Klubbdommer/klubbarrangør 

1 Kan en regattakomité gi en båt poengstraff uten en høring - selv om det 

ikke står noe om poengstraff i seilingsbestemmelsene? 

2 Hvor finner man praktisk informasjon om brettseiling? 

3 Hvilke disipliner finnes innen brettseiling? 

4 Hvordan er startprosedyren for Matchracing? 

5 Hvorfor skal man ikke benytte blått flagg på målbåten i Matchracing? 

6 Hvordan avgjøres poenglikhet i en seilas mellom to lag i Lagseilas? 

7 Hva betyr forkortelsen DNE?

8 Hvilken poengsum skal strykes dersom en båt har to eller flere like 

resultater som sitt dårligste? 

9 Det står ingenting i seilingsbestemmelsene om strykning av resultater. 

Hva gjør du i en regatta med 3 seilaser? 

10 Hvordan kan man innføre Bonuspoengsystemet ved et stevne? 

11 Kan en klubb nekte en båt å starte i deres regatta av en hvilken som helst 

grunn?

12 Hvem har ansvaret for å utgi seilingsbestemmelsene? 



Kopieringsoriginal NSF  Dommer I / Arrangør I- Klubbdommer, Versjon 3.0 

Arbeidsoppgaver - Økt 3      Klubbdommer/klubbarrangør 

1 Når i startprosedyren skal klarsignalet ned - og hva slags lydsignal skal 

gis når klarsignalet fires? 

2 Hvilken status har ISAFs Equipment Rules of Sailing? 

3 Hvilket lydsignal skal gis når AP settes? 

4 Hvordan kan en regattakomité gi signal om at de vil forkorte en legg av 

løpet?

5 En båt berører målmerket i det den fullfører. Den tar ingen straff og går 

ikke tilbake. Hva skal du gjøre? 

6 Hvordan kan en regattakomité gi signal om at de annullerer seilasen og at 

de vil ha alle seilerne på land? 

7 Startlinjen er skjev og 10 sekunder før start er nesten halvparten av båtene 

over. Sort flagg regelen gjelder. Hva gjør du? 

8 Hvilket signal kommer etter en generell tilbakekalling? 

9 Hva betyr det når en komitébåt ved et rundingsmerke gir to lydsignal og 

viser flagg S? 

10 Kan komitébåten sette både flagg Z og flagg I? 

11 Hva skjer hvis ingen båter fullfører innen maksimaltiden? 

12 Hvor sent kan regattakomiteen flytte på startmerket? 



Arbeidsoppgaver - Økt 4      Klubbdommer/klubbarrangør 

Kopieringsoriginal  NSF  Dommer I – Arrangør I, Versjon 3.0 

1 Hva sier Kappseilingsreglene om livrednings- og flyteutstyr? Er det noe 

krav til hva man skal ha i båten? Skal man ha på livredningsutstyr? 

2 Kan man straffes for å bryte en regel i Del 2 når man ikke kappseiler? 

3 Du er på et stevne hvor arrangøren stiller med båtene. Rett etter at varsel-

signalet er gitt seiler en av deltagerne opp til deg og ber om å få låne 

spinnakertape. Kan du låne ham det? 

4 Kan man praie om plass til å stagvende for startbåten? 

5 Hvilke regler gjelder mellom en båt som kappseiler og en som ikke 

kappseiler?

6 Er det lov å ankre opp under en seilas? 

7 Hva skal protestkomiteen gjøre når den er i tvil om en måleregel?

8 Skal en protest avvises når den protesterende ikke har skrevet navnet sitt 

på protesten?

9 Protestkomiteen har hørt en protest hvor den ene båten sa det var kollisjon 

og den andre sa båtene aldri kom i nærheten av hverandre. Protesten blir 

ikke tatt til følge ettersom forklaringene er så forskjellige. Etter at 

høringen er ferdig og avgjørelsen gitt til partene, går protestkomiteen en 

tur for å ta en titt på båtene. De ser straks at det er skader på begge de 

involverte båtene. Kan protestkomiteen gjøre noe med saken? 

10 Kan en seiler bringe sin far (tilskuer) som vitne? 

11 'Gult flagg regelen' (appendiks P) gjelder ikke. Kan en seiler straffes uten 

høring for brudd på regel 42 da? 

12 Kan et medlem av protestkomiteen som er vitne i en protest være med på 

å avgjøre protesten? 


