
Vedlegg til NM reglene § 8, Teknisk kontroll 
 

KONTROLLOPPLEGG FOR NORGESMESTERSKAP – SJEKKLISTE 
 
Klassebåtutvalget i Norges Seilforbund har utarbeidet denne sjekklisten til hjelp for 
systematisering og forenkling av teknisk kontroll ved arrangement av NM. Paragraf 8 
i NM reglene krever at egenerklæringsskjema leveres av hver skipper. 
 
 
PARAGRAF 8 Teknisk kontroll 
 
8.1 
Arrangøren skal samarbeide med klasseklubb og autorisert klassemåler om 
opplegget for teknisk kontroll.  
 
8.2 
Det skal kreves at samtlige båter har målebrev som er utstedt på grunnlag av et utfylt 
og godkjent måleskjema der dette er et krav i klassereglene.  
 
8.3 
Hver skipper skal levere en egenerklæring som bekrefter at klassereglene og 
sikkerhetkravene er tilfredsstilt. Det skal utføres kontroll av egenerklæringens punkter 
på stikkprøvebasis.  
 
 
 
Innbydelsen til Norgesmesterskap skal inneholde: 
 

• Krav til ansvarsforsikring 
• Krav til medlemskap i seilforening 
• Dato for gyldig revisjon av klassereglene 
• Krav til «Målebrev» eller «Båtkort» 
• Krav til utfylt og undertegnet skjema for «Egenkontroll» 
• Omfang av teknisk kontroll 

 
Arrangørforeningen skal: 
 

• Samarbeide med klasseklubben 
• Engasjere en habil måler som ikke selv skal delta i regattaen 
• Sende ut innbydelsen 
• Arrangere registrering og kontroll 
• Utføre stikkprøvekontroll av utstyr og viktige mål (fortriangel, spinnakerbom, 

vekter) i hendhold til «Egenkontrollskjemaet» og klassens «Måleskjema»  



 
Båteier skal: 
 

• Engasjere NSF autorisert klassemåler for teknisk kontroll og utfylling av 
«Måleskjema» i god tid 

• Sende godkjent «Måleskjema» til klasseklubben for å få utstedt «Båtkort» eller 
«Målebrev» 

• Sørge for at seilene er målt og stemplet/forsynt med undertegnet dekal, samt 
forsynt med klasseklubbdekal om det er krevet i klassereglene. 

• Fylle ut og underskriver skjema for «Egenkontroll»  
• «Båtkort» eller «Målebrev» sendes med påmeldingen til arrangørforeningen 
• Fremstille båt og utstyr til kontroll i rett tid og korrekt forberedt for kontroll. 
• Sørge for at båt og seil er i overensstemmelse med påmelding og 

målebrev/båtkort.  
 
 
Klasseklubb skal: 
 

• Samarbeide med arrangørforening 
• Utarbeide måleinstruks for ekstern måler 
• Sørge for at det er godkjente klassemåler tilgjengelig for å kontrollere 

deltagende båter iht. «Måleskjema» 
• Utstede «Båtkort» eller «Målebrev» 
• Bekrefte siste utgave av klassereglene til NSF i god tid 
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