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Ny klasseinndeling for Optimist 2008-sesongen
Bakgrunn
Norsk Optimistjolleklubb (NOK) ønsker at alle våre seilere skal ha det gøy og få utvikle
seg og konkurrere ut fra egne ferdigheter og ikke som tidligere kun basert på hvor gamle
de var. Klasseinndelingen tidligere var tilpasset seilerne som startet i 7-9-årsalderen og
hadde en normal progresjon.
Optimistjolleseilerne ble delt inn i 3 klasser ut fra alder:
• Rekruttklassen for seilere til og med det året seileren fyller 10 år
• Yngste klasse for 11- og 12-åringer
• Eldste klasse for 13-, 14- og 15-åringer
Utfordringen med en slik klasseinndeling er at barn som begynner å seile sent, sjelden
blir gode nok til å hevde seg i sin årsklasse, og mister lett interessen for
Optimistjolleseiling. Samtidig har seilere som blir gode i ung alder, hatt begrenset med
muligheter for å konkurrere med like gode og bedre seilere, og utviklingen som seiler blir
ikke så god som den kunne vært.
Norsk Optimistjolleklubb ønsker å tilrettelegge for at alle våre seilere skal kunne utvikle
seg og konkurrere ut fra egne ferdigheter og modning. I 2007 har NOK hatt en
gjennomgang av klasseinndeling i Optimistklassen. Vi har bl.a. sett at Sverige og
Danmark har modeller som er basert på ferdigheter og modning, og at disse ser ut til å
fungere godt.
Vi har lagt til grunn Norges Idrettsforbunds nye regelverk for barneidrett fra september
2007. Det er fortsatt en hovedregel at barn til og med 10 år skal håndteres særskilt;
konkurranser skal for eksempel ikke rangeres. Det er således behov for å opprettholde
en egen klasse for disse seilerne. Videre er det fastsatt at alle barn til og med det året de
fyller 12 år, skal ha premiering.
Norsk Optimistjolleklubb har nå besluttet å innføre en ny klasseinndeling:
C, B og A - for seilere i Optimistjolleklassen fra og med 2008-sesongen.
Denne klasseinndelingen skal være førende for alle aktiviteter i Optimistklassen, det
være seg Norges Cup, kretsregattaer og andre relevante arrangementer.
For NM er det ingen endringer, NM er som tidligere kun for de som er/fyller 13-15 år og
vil ikke bli delt i A og B.
NOK vil ikke utarbeide regler for overgang mellom de ulike klassene. Det er opp til
seileren selv, trener og foreldre å vurdere hvilken klasse en seiler hører hjemme i ut fra
de reglene som er satt og seilerens egen motivasjon og trygghet. En seiler har lov til å
stille i forskjellige klasser på ulike arrangement.
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Beskrivelse av de 3 nye Optimistjolleklassene:
Optimist Klasse C
Målgruppe:

Nybegynnere og de yngste seilerne.
Til og med det året de fyller 10 år, men også eldre seilere som er første
års nybegynnere.

Hva:

Samlinger og regattaer innen egen seilkrets / lokalt.
Deltar ikke på Norges Cup og NM.
I regattaer for Klasse C skal det tas spesielle hensyn til både bane,
sikkerhet og informasjon til foreldre og seilere. Det bør gis veiledning til de
seilerne som ønsker det under regattaen. Normalt skal C klassen ha en
egen start og kortere bane, og ved større arrangementer bør C seilerne
seile på egen bane og ha en egen trener til disposisjon.

Rangering:

Det utarbeides deltakerliste, det er ikke lov med rangert resultatliste.

Premiering:

Det skal være lik premie til alle.

Optimist Klasse B
Målgruppe:

Seilere med god seilerfaring og begrenset regattaerfaring.
Fra og med det året de fyller 11 til og med det året de fyller 15 år.

Hva:

Klasse B seiles i Norges Cup, og i krets og lokale regattaer.

Rangering:

Rangert resultatliste.
Ranking i egen krets, men ikke ranking nasjonalt / Norges Cup.

Premiering:

Premie til alle, men ikke nødvendigvis lik.

Optimist Klasse A
Målgruppe:

Seilere med god seilerfaring i alle slags forhold (vind, bølger, skipsled mm)
og god regattaerfaring.
Fra og med det året de fyller 11 til og med det året de fyller 15 år.

Hva:

Klasse A seiles i Norges Cup, og i krets og lokale regattaer.
Uttak til internasjonale mesterskap (kun de som er/fyller 13-15 år), og til
samlinger med uttak.

Rangering:

Rangert resultatliste.
Ranking i egen krets, og ranking nasjonalt / Norges Cup.
Norges Cup sammenlagt kåres i Klasse A.

Premiering:

1/3-premiering, samt premie til alle 11-12-åringer.
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