
Målebrev 

Båter som ønsker å seile med shorthanded målebrev må selv gå inn på www.seiling.org og velge 
hvilke forseil som skal benyttes. Dette må gjøres før påmeldingsfristen utløp. 

For båter som ikke har angitt forseil i shorthandedmålebrevet vil båtens standard LYS-tall med 
største forseil benyttes. NB! Uten fratrekk på 1/100. 

Om shorthanded målebrev 

En båt i NORLYS har til enhver tid to LYS-målebrev, hvor det ene er for seilas med 
mannskapsbegrensning på inntil to personer (Shorthanded). Bergen Singlehanded er en regatta 
det seiles shorthanded og da skal målebrevet for shorthanded benyttes. 

Shorthanded målebrevet skiller seg fra det ordinære LYS-målebrevet på to områder:  

1) Båteier kan selv velge hvilken seilkonfigurasjon for seil båten har foran masta  

2) Det gis 1% fratrekk på LYS tallet i forhold til ordinært LYS-målebrev  

Den enkelte seiler velger selv hvilke forseil som inngår i shorthanded målebrevet. Dette gjøres via 
innlogging på www.seiling.org på «min side» og videre under «Båtdata»(meny til venstre).  

Nede til høyre i bildet Under ”Utstyrskode spinnaker Målebrev 2” og ”Utstyrskode Forseil 
Målebrev 2” kan man gå inn i rullegardinmenyen og velge hvilke forseil som skal inngå når man 
seiler shorthanded. Her bestemmer seiler ut i fra seil registrert på båten om shorthanded 
målebrevet er med genoa eller kryssfokk, spinnaker eller asymmetrisk spinnaker mm.  

Jamfør NORLYS regler 2.2 c) er det målebrevet ved påmeldingsfristens utløp som gjelder under 
Bergen Singlehanded. Påmeldingsfristen er tirsdag 06.09.2011 – og kl 23.59.59 denne datoen 
avleverer NORLYS liste til arrangør med gyldige shorthanded målebrev.  

Dette betyr at hver enkelt seiler i forkant av dette tidspunkt må ha vært innom www.seiling.org og 

bestemt hvilken seilkonfigurasjon en ønsker å benytte under seilasen. Måltallet til båten for 
seilasen vil fremgå som en konsekvens av båteiers valg. Seiler er ansvarlig i henhold til 
kappseilingsreglene (RRS 78.1) om at båten og dens utrustning er i henhold til shorthanded 
målebrevet under seilasen.  

http://www.seiling.org/
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