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PARAGRAF 1  Lisenspliktens omfang 
 

1.1 Alle norske seilere og/eller norske båter (ref. NM-reglene paragraf 4.1), som 
deltar i regatta i Norge skal, unntatt som beskrevet i paragrafene 1.2 og 1.3, ha 
løst lisens hos NSF.   

 
1.2  Lokale regattaer arrangert av kun én forening, og hvor minst ¾ av de 

deltagende båter representerer arrangørforeningen, er fritatt fra lisenskravet. 
 
1.3 NSFs styre kan, etter skriftlig søknad, unnta andre regattaer eller seilere fra 

lisensplikten. 
 
1.4 Alle arrangører av regattaer plikter å informere om lisenskravet i kunngjøringen 

og seilingsbestemmelsene, samt legge en link til seilforbundets lisensportal på 
regattaens påmeldingsportal.  

 
PARAGRAF 2  Lisenstyper 
 
2.1  PERSONLIG SEILERLISENS 
 

Norske seilere (ref. NM-reglene paragraf 4.1) i alderen fra 13 til 70 år som deltar 
i lisenspliktig regatta for entype - joller, flerskrogs og brett hvor det arrangeres 
Norges Cup eller tilsvarende, samt deltakere i alle OL-klasser, skal løse 
personlig seilerlisens hos NSF. Personlig seilerlisens inneholder en 
forsikringsdekning ved personskade. Tre varianter av personlig lisens er 
tilgjengelig: 
 

a)  Engangslisens: Personlig seilerlisens for en enkeltstående regatta. 
b)  Årslisens: Personlig seilerlisens gjeldende hele året. 
c)  Utvidet årslisens: Samme som b), men med utvidet forsikringsdekning 

ved personskade. 
 

2.2  STARTLISENS 
 

Alle båttyper som ikke omfattes av kravet om personlig seilerlisens skal løse 
startlisens ved deltakelse i lisenspliktige regattaer. To varianter av startlisens 
er tilgjengelig: 
 

a)  Engangs startlisens: Startlisens for en båt for en enkeltstående regatta.  
b)  Årlig startlisens: Årslisens for et kalenderår.     



PARAGRAF 3  Gjeldende satser  
   Satser for 2012 (alle priser i NOK) 
 
Satser for personlig seilerlisens: 

LISENSTYPE JUNIOR SENIOR 

Engangslisens 125,- 125,- 

Årslisens 260,- 350,- 

Utvidet årslisens 740,- 870,- 
 

Junior: Fra og med det kalenderår man fyller 13 år til og med det kalenderår man 
fyller 18 år.  

 
Senior: Fra og med det kalenderår man fyller 19 år til og med det kalenderår man 

fyller 69 år. 
 
Satser for startlisens: 

ENGANGSLISENS ÅRSLISENS 

300,- 550,- 
 

PARAGRAF 4  Behandling av saker ved brudd på paragraf 1  
 
4.1  Styret i NSF behandler alle saker som har med lisensreglene å gjøre. 

Manglende lisens kan ikke gjøres til gjenstand for protester fra verken 
deltakende båter, arrangører eller protestkomitè, og deltakere kan heller ikke 
utelukkes eller diskvalifiseres fra regattaer på grunn av manglende lisens.  

 
4.2  Konsekvens av brudd på lisensreglene 

 

 Ved brudd kan NSFs styre tildele deltager en bot på kr 1.000,- ved en 
alminnelig disiplinærforføyning jfr. NIFs lov § 11-1 d). 

 Ved gjentatte eller grove brudd kan NSFs styre tildele deltager alminnelige 
disiplinærforføyninger jfr. NIFs lov § 11-1. Slik disiplinærforføyning kan være: 
a) Irettesettelse 
b) Bortvisning 
c) Utelukkelse jfr NIFs lov § 11-7 e) i inntil en måned 
d) Bot på inntil kr 5.000,- 

 Ved brudd som NSFs styre vurderer som særlig grove, kan de anmelde utøver 
til NIFs domsutvalg for brudd på NIFs lov § 11-4 (1) a), med begjæring om tap 
av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse) på 12 
måneder jf. NIFs lov § 11-7 (1) e). 

 Dersom en arrangør bryter lisensreglene, kan NSFs styre tildele 
organisasjonsleddet en alminnelig disiplinærforføyning jf NIFs lov § 11-1., 
eller, ved gjentatte eller grove brudd, anmelde organisasjonsleddet til NIFs 
domsutvalg for brudd på NIFs lov § 11-1 (1) a), med begjæring om straff jf. 
NIFs lov § 11-7. 

 

PARAGRAF 5  Unntak fra lisensreglene  
 

Styret i NSF har generell myndighet til å fravike hele eller deler av lisensreglene 
dersom styret finner at det er særskilte forhold som tilsier at dette er naturlig.  


