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Alle målerne
Styret i NORLYS
ID registrering av alle seil

For å systematisere, og underlete arbeidet med måle registreringer på nettet er
det besluttet at alle seil som måles inn for LYS skal identifiseres.
Reglene for dette vil etter hvert komme med i målerveiledningen. Følgende
gjelder:
Alle seil som skal registreres må ha seil-ID. Dette for å kunne identifisere
seilene i systemet.
Seil-ID bygges opp slik:
MålerID Årstall
Måned
Dag
Time
Minutt
Har du målernummer 123 og måler seilet 5. januar 2004 klokken 12:40 blir ID
slik: 123-200401051240, dette vil gi alle seil en unik kode, da ingen kan måle 2
seil på samme tidspunkt.
Dette nummeret skal påføres seilet med vannfast tusj og være godt synlig i
området der målingene skrives inn.
Selv om seilet du skal registrere på nettet ikke har ID, krever systemet likevel en
ID. Er seilene målt tidligere lager du en ID som over og registrerer en ca tid for
målingen.
Det er ikke nødvendig å føre denne ID inn i seil som er målt før.
De seilene som allerede er gegistrert på nettet er den målingen som båten
hadde når systemet ble konvertert til internett. Disse målene kan selvsagt bestå
av enkeltmål fra flere seil, men mest sansynlig er det de siste seilene som ble
målt inn på båten. Disse målingene ”seilene” har en autogenerert seil-ID.
For fremtiden vil rammen for hvor store seil en båt kan seile med fremgå på
målebrevet, mens de innmålte seilene vil vise på nettet. Alle seil skal være målt,
og det er selvfølgelig ikke tillatt og seile med seil som er større enn rammen
som fremkommer på målebrevet. Er seilet for stort må det passifiseres i basen –
og seilfølgelig ikke taes med om bord i båten - , syes om, måles på nytt før det
aktiviseres igjen. Alternativt kan rammen på båten økes slik at seilet igjen er
innenfor tillatte ramme. En slik øking av rammen blir gjort av LYS-komiteen og

kan medføre justering av LYS tallet. Forespørsel om øking av rammen skal
gjøres av seileren men gjerne gjennom en måler.
Rutinene på nettet rundt de nye systemene er under utvikling, og målerne har pt
ikke adgang til å registrere seil på nettet. Dette vil bli ferdig rett over påske, og
dere vil da få en mail med beskjed.
Husk at for å få målerrettigheter på nettet må du være registrert som brukere av
systemet, legge inn eget målenummer på din personlige profil, og for å utøve
målerrettighetene i systemet også være innlogget.
Har dere spørsmål må dere bare ta kontakt med Sverre Valeur på 916 81000.
Gjelder spørsmål måltall med mer kan LYS-komiteens formann Nils
Nordenstrøm kontaktes.
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