
Referat – generalforsamling i Laser Association Denmark 

Fakse Ladeplads, lørdag den 21. september 2013 

Valg af dirigent og referent 

Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen og foreslår på bestyrelsens vegne Peter 

Olesen som dirigent.  

Peter Olesen vælges med akklamation og starter sin gerning med at erklære generalforsamlingen 

lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 

Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formand Flemming Rost fremlægger bestyrelsens beretning for det forløbne år:  

På bestyrelsens vegne vil jeg, i min egenskab af formand, orientere jer om året, der er gået siden 

sidste ordinære generalforsamling, der blev afholdt sidst i september i Egå under Laser Europa Cup, 

DM og Nordisk Mesterskab. 

De fleste af jer husker sandsynligvis, at sidste ordinære generalforsamling pålagde bestyrelsen at 

udarbejde forslag til nye udtagelsesstatutter, samt at indkalde til en ekstraordinær generalforsam-

ling, hvor forslaget kunne fremlægges. 

Bestyrelsen udarbejdede et forslag til nye statutter, der blev fremlagt på en ekstraordinær general-

forsamling sidst i november 2012. 

Efter en god debat blev forslaget, med små justeringer, vedtaget, og har været anvendt for første 

gang hér i 2013. Uanset et grundigt forarbejde med statut-forslaget og en god debat på den eks-

traordinære generalforsamling, har bestyrelsen dog fundet det nødvendigt at fremsætte et æn-

dringsforslag til statutterne, udløst af en Pinse i Kiel - nærmest helt uden vind. Sarah Gunni vil på 

bestyrelsens vegne motivere forslaget under dagsordenens pkt. 5 – indkomne forslag. 

Bestyrelsen benyttede den ekstraordinære generalforsamling til at fremlægge forslag til helt nye 

vedtægter som erstatning for de oprindelige, der over tid er tilrettet flere gange. De nye vedtægter 

bygger på DIFs skabelonvedtægter, hvori der er foretaget nødvendige tilretninger. De nye vedtæg-

ter blev vedtaget, og det vil vi se flere eksempler på under denne generalforsamling. En mindre 

ændring er, at det nu er bestyrelsens beretning og ikke alene formandens beretning, jeg læser op 

netop nu. En anden og mere væsentlig ændring er, at der nu formelt er direkte valg til bestyrelsen 

til en række bestyrelsesposter, hvor bestyrelsen tidligere konstituerede sig selv.  

Ved udgangen af sidste regnskabsår i juli 2012 havde LAD 40 medlemmer. I perioden fra regn-

skabsåret afslutning og frem mod generalforsamlingen fik vi yderligere 13 medlemmer, således at 

vi på generalforsamlingen sidst i september 2012 havde hele 53 medlemmer. Dette medlemstal er 

fortsat gældende, men det dækker over en forholdsvis stor gennemstrømning. Der er således hele 

62 medlemmer, der har betalt kontingent i regnskabsåret frem til 31. juli 2013. Det skyldes flere 

forhold, og specielt 2 forhold vil jeg fremhæve. Sidst i september 2012 var Danmark igen vært for 

Laser Europa Cup, som samtidig var DM og NoM. Deltagelse i Laser Europa Cup kræver medlem-

skab af LAD, og dette forhold var med til at øge tilgangen af nye medlemmer. Vi ændrede samtidig 



kontingentopkrævningsmetode, således at samtlige tidligere medlemmer fik tilsendt en kontin-

gentfaktura og aktivt skulle melde sig ud af LAD, hvis medlemskabet skulle ophøre – i modsætning 

til tidligere, hvor man aktivt skulle foretage sig noget for at forblive medlem. Disse 2 forhold har 

haft stor betydning for såvel medlemstilgangen som for de samlede kontingentindtægter. Det er 

bestyrelsens intention at forsøge at fastholde disse forhold. Derfor er det en glæde at kunne an-

noncere, at Danmark og Egå Sejlklub igen i 2014 med stor sandsynlighed skal være vært for Laser 

Europa Cup - i dagene 08. – 10. august. Bestyrelsen vil selvfølgelig vælge dette stævne som DM, så 

vi gør hvad muligt er for at få så højt et deltagerantal, at mesterskabsmedaljerne kan uddeles – i 

modsætning til i år, hvor vi har for få piger på deltagerlisten i Laser Radial. Bestyrelsen vil i samar-

bejde med Egå Sejlklub naturligvis også forsøge at gøre stævnet til NoM for så mange Laser-

klasser som overhovedet muligt. 

Bestyrelsen bestræber sig på at udvikle de efterhånden ganske gode relationer til Dansk Sejlunion. 

På mange fronter arbejdes der for klassens og sejlernes bedste. Et eksempel herpå er, at de nogle 

af bedste drenge i Laser Radial i højere grad end tidligere har haft mulighed for at agere sparrings-

partnere for de bedste piger – til fælles gavn og glæde. Et andet eksempel er, at vi i fællesskab 

sendte et hold unge sejlere til JNoM Vänersborg i sommer – for første gang i mange år, måske no-

gensinde.  

Bestyrelsen bestræber sig også på at være repræsenteret ved de møder, Dansk Sejlunion indbyder 

til. Det seneste år har vi været repræsenteret på TORM GP-mødet for klasseorganisationer i Ny-

borg, ved klubkonferencen i Vingstedcentret, ved Dansk Sejlunions generalforsamling i Odense, ved 

et klasseorganisationsmøde under UGP i Bønnerup samt til et klasse-infomøde i forbindelse med 

UDM i Åbenrå. 

På trods af deltagelsen i disse møder har vi fortsat nogle mindre vanskeligheder, der bliver ved med 

at poppe op – selv om vi burde have gjort vore standpunkter klare overfor Dansk Sejlunion. Under 

TORM-grandprix’erne er der fortsat udfordringer i samarbejdet omkring baneformat, sejladstid og 

sejladsantal, invitation af Laser 4.7, og senest oplevede vi i Aarhus, at Laser Standard lige pludselig 

ikke længere var en del af TORM-grandprix-serien, ligesom dømning på vandet var forbeholdt an-

dre klasser! Bestyrelsen har til hensigt at blive klarere i sin kommunikation med Dansk Sejlunion, så 

vi forhåbentlig undgår disse misforståelser fremadrettet. 

Bestyrelsen har tidligere udtrykt nogle ønsker overfor Dansk Sejlunion omkring støtte til udbredel-

sen af Laser 4.7 i Danmark. Selv om det har været juleaften nogle gange siden, har vi endnu ikke 

fået vore ønsker opfyldt, og det er faktisk lidt ærgerligt. For udbredelsen af Laser 4.7 i Danmark 

kan måske på sigt danne grundlag for endnu bedre resultater i Laser Radial og Laser Standard. I 

Norge, som vi på mange måde kan sammenligne os med, er de kommet langt videre – blandt an-

det ved hjælp og støtte fra den norske sejlunion. Det giver nordmændene nogle super flotte ung-

domsresultater, både i YSWC, YSEC og ved de internationale klassemesterskaber i Laser 4.7 og i 

Laser Radial. Bestyrelsen ser ingen grund til at vi ikke i Danmark skulle kunne gøre nordmændene 

kunsten efter, og det kræver måske kun, at Dansk Sejlunion udpeger Laser 4.7 som én af de klasser, 

unionen satser på.   

LAD har tidligere i samarbejde med KDY gennemført opstarts-weekender i Rungsted, og det ville vi 

også gerne have gjort i det forgangne år. Af forskellige årsager har KC Øst og KDY, der i øvrigt laver 

en række udmærkede arrangementer – også for Laser, ikke været interesseret i en gentagelse af 



disse arrangementer. Vi forsøgte også med et lignende arrangement i Egå Sejlklub i vinter, men på 

grund af frost blev dette arrangement aflyst. Det er bestyrelsens håb, at vi i det kommende år igen 

vil se sådanne arrangementer både øst og vest for Storebælt, og bestyrelsen er igen parat til yde 

tilskud til klubber, Talent- eller Kraftcentre, der har mod på opgaven. 

Ranglistestævner – deres udvælgelse og afholdelse, er altid interessant, og 2012/2013 har ikke 

været nogen undtagelse. Vi har taget de nye statutter i anvendelse og vi sidder lige nu til DM – Øst 

for Storebælt som foreskrevet i statutterne. Vi var, som tidligere nævnt, uheldige med YES (Young 

Europeans Sailing) - Pinse-stævnet i Kiel. Det er sket før og det vil ske igen – der var ingen vind, 

hvilket gav ugunstige forhold for afvikling af vigtige ranglistestævner. Når man ser bort fra den 

manglende vind, var stævnet i Kiel godt som altid, og bestyrelsen er tilbøjelig til prøve igen i Kiel i 

Pinsen 2014. Under dagsordenens sidste punkt ”eventuelt” hører vi gerne jeres synspunkter vedrø-

rende valg af fremtidige ranglistestævner. Der tegner sig umiddelbart et billede af at rangliste-

stævner i 2014 kunne blive TORM UGP i St. Bededagsferien den 16. – 18. maj, YES i Kiel i Pinsen den 

07. – 09. juni og så Laser Europa Cup/DM/NoM i Egå i 08. – 10. august. Vi ved naturligvis ikke på 

nuværende tidspunkt hvilke sejlklubber, der byder ind på værtsskabet af TORM UGP i 2014, men vi 

kan risikere, at ingen af ranglistestævner afholdes øst for Storebælt.  

Bestyrelsen forsøger at følge med i udvikling omkring producenten Laser Performance, jollens ska-

ber og ISAF. Meget er sagt og skrevet, men bestyrelsen er af den opfattelse, at vi fortsat kan sove 

godt om natten. Skulle det, mod forventning, ende med at jollen i fremtiden kommer til at hedde 

Torch, er vi klar. Nogle har måske selv opdaget det, for skriver man www.torchsailing.dk i browse-

ren, ender man på LADs hjemmeside. 

Afslutningsvis vil jeg sige nogle få ord om resultater. Mange har gjort det godt ude i verden det 

forgangne år, men jeg vil undlade at nævne navne for ikke at glemme nogen. Aktivitetsniveauet 

har været højt – både blandt de etablerede og blandt de unge, der er på vej. Mange orange mær-

ker er rundet og mange tankstationer er besøgt og det er fantastisk at være vidne til som bestyrel-

se for en klasseorganisation. 

Dette var bestyrelsens beretning for det forløbne år – spørgsmål eller kommentarer er velkomne.  

Kommentarer: 

Sarah Gunni Toftedal: Vi har fået en Europamester i Laser Standard Master – Christian Gunni.  

Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse 

Kasserer Flemming Rost gennemgår årsregnskabet i hovedtal (se bilag). Resultatet er et overskud 

på kr. 13.223, hvorefter egenkapitalen udgør kr. 91.763. 

Afvigelsen skyldes væsentligst 2 forhold: For det første overstiger realiteterne budgettets forvent-

ninger til kontingentindtægter med kr. 9.900 på grund af flere medlemmer. For det andet er det 

ikke lykkes at gennemføre så mange aktiviteter som planlagt, hvilket har medført en positiv afvi-

gelse på kr. 6.334. 

Årsrapporten godkendes uden bemærkninger. 

http://www.torchsailing.dk/


Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fast-

sættelse af kontingent 

Kasserer Flemming Rost fremlægger bestyrelsens budgetforslag (se bilag). Bestyrelsen foreslår 

uændret kontingent på kr. 450,00, samt at der afsættes kr. 10.000 i budgettet til aktiviteter med 

henblik på at rekruttere flere unge til klassen. Herefter vil indtægter og udgifter balancere, og det 

budgetterede resultat er kr. 0. 

Budgettet samt årskontingent på kr. 450,00 godkendes uden bemærkninger. 

Behandling af indkomne forslag 

Sarah Gunni Toftedahl fremlægger bestyrelsens forslag til en mindre ændringer af udtagelsessta-

tutterne. (se bilag) 

Kommentarer: 

Forslaget drøftes grundigt, og der fremkommer mange positive og relevante bemærkninger. For-

slaget vedtages som fremlagt. Bestyrelsen får hjælp fra forsamlingen til det fremtidige arbejde 

med brugen af statutternes nye bestemmelse om at et udvalgt ranglistestævne alene kan blive en 

del af ranglisten hvis der gennemføres 3 eller flere sejladser. Et erstatningsstævne skal alene ud-

vælges eller arrangeres såfremt det samlede antal ranglistestævner bliver mindre end 3, og under 

alle omstændigheder aldrig senere end efterårsferien. 

Valg af formand (i lige år) 

Ikke aktuelt i år. 

Valg af kasserer (i ulige år) 

Bestyrelsen foreslår valg af Tina Frederiksen til erstatning af Flemming Rost, der herefter alene 

besidder formandsposten. Tina Fredriksen vælges med akklamation. 

Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år) 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Hansen som repræsentant for Laser Standard. Michael 

vælges med akklamation. 

Sarah Gunni Toftedal ønsker som udgangspunkt ikke at fortsætte som sejlerrepræsentant for La-

ser Radial. 

Céline Carlsen udtrykker ønske om at overtage posten og vælges med akklamation. 

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år) 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Faubel og Jesper Tang Kristensen. 

Michael Faubel og Jesper Tang Kristensen genvælges med akklamation. 

Valg af revisor (hvert år) 

Bestyrelsen foreslår André Højen Christiansen, der vælges med akklamation. 



Eventuelt 

Sarah Gunni Toftedal: Vinterstævne, nedsæt et udvalg. Alternative aktiviteter som f.eks. slalom, 

eventuelt kombineret med en julefrokost. Gruppen: Sarah Gunni Toftedal, Martin Aamann Jessen, 

Sofie Okholm.  

Martin Aamann Jessen: Julefrokost 14/12-2013 i Egå Sejlklub. 

Flemming Rost: Har været i kontakt med Dansk Sejlunion/Jan Christiansen vedrørende sejlernes 

vintertræning på hhv. Gran Canarie eller Cadiz. Jan Christiansen siger, at Cadiz, hvis det overhove-

det bliver til noget, alene er for de sejlere, der i 2014 skal præstere til EM og VM – og som ser sig i 

top 25 på ISAFs verdensrangliste. Øvrige sejlere anbefaler Dansk Sejlunion at tage til Gran Canarie. 

Flemming Rost: Jan Christiansen er umiddelbart positiv overfor en fortsættelse af samarbejdet  

omkring JNoM, hvilket vil sige, at Dansk Sejlunion vil betale samtlige omkostninger ved at have en 

coach/træner med; dog måske uden RIB. Ved samme lejlighed nævnte Jan Christiansen, at hvis vi 

havde ønsker om coach/træner ved andre arrangementer som f.eks. Laser Radial U-EM i Egå Sejl-

klub til sommer, ville han tage det med i sine overvejelser. 

Flemming Rost afslutter med at takke Sarah Gunni Toftedal samt overrække hende en vingave for 

sin indsats i bestyrelsen. 

Referent: Flemming Rost 

Dirigent: Peter Olesen 
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Ledelsespåtegning    

   

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  

01. august 2012 – 31. juli 2013 for Laser Association Denmark. 

 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. juli 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i 2012/2013. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

 

 

  

Aarhus, den 16. august 2013 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse: 
 

 

 

 

Flemming Rost Michael Faubel Jesper Tang Kristensen 

Formand og kasserer   

 

 

 

 

 

Michael Hansen  Sarah Gunni Toftedal 

sejlerrepræsentant Laser Standard  sejlerrepræsentant Laser Radial 
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Den uafhængige revisors påtegning    

 

Til medlemmerne af Laser Association Denmark 

Jeg har revideret årsregnskabet for Laser Association Denmark for regnskabsåret 01. august 

2012 - 31. juli 2013. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance samt anvendt regn-

skabspraksis.  

  

Ledelsens ansvar 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede 

af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2013 samt af resultatet af for-

eningens aktiviteter i 2012/2013. 

 

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er 

relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væ-

sentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret 

omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 

regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere an-

svaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse for for-

eningens virke i regnskabsåret. 

 

Revisors ansvar og den udførte revision 

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision.  

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet er i overensstemmelse med klubbens bogføring og de mig 

meddelte oplysninger.  

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. juli 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 01. august 2012 – 31. juli 2013. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til 

den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at op-

lysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

 

 

Aarhus, den 16. august 2013 

 

 

 

revisor   

(endnu ikke valgt)   
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Virksomhedsoplysninger     

 

 

Virksomheden  Laser Association Denmark 

  Runetoften 14 st 

 8210 Aarhus V 

  

 CVR-nr.:  33 89 50 97  

 Regnskabsperiode: 01. august – 31. juli 

 Hjemstedskommune: Aarhus 

 

 

Bestyrelsen  Flemming Rost, formand og kasserer 

  Michael Faubel 

  Jesper Tang Kristensen 

  Sarah Gunni Toftedal, sejlerrepræsentant Laser Radial 

  Michael Møller Hansen, sejlerrepræsentant Laser Standard 

     

 

Pengeinstitut  Danske Bank A/S 

 Egå Havvej 2A 

 8250 Egå 
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Beretning      

 

Årsrapporten for Laser Association Denmark for 2012/2013 er aflagt efter samme principper som 

i tidligere år og i kontinuitet hermed. 

 

Hovedaktiviteter  

Foreningens aktiviteter er i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf: 

 

 Foreningens formål er at fremme sejlads i Laser-jolle i Danmark, herunder varetagelse af 

Laser-klassens og Laser-sejlernes interesser overfor Dansk Sejlunion, ILCA, EurILCA samt 

andre relevante personer og organisationer.  

 

 I Danmark medvirker foreningen til organisering og koordinering af arrangementer, herunder 

ranglistestævner. 

 

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold  

Foreningens resultatopgørelse for 2012/2013 udviser et overskud på DKK 13.223, og foreningens 

balance pr. 31. juli 2013 udviser en egenkapital på DKK 91.763. 

 

Årets resultat anses for tilfredsstillende. 

 

Forventninger til fremtiden 

Bestyrelsen forventer, at planlagte aktiviteter vil medføre et 0-resultat i det kommende år. 

 

Begivenheder efter balancedagen  

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på 

bedømmelsen af årsrapporten. 
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Regnskabspraksis    

 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten for Laser Association Denmark for 2012/2013 er søgt tilnærmet årsregnskabslovens 

bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.  

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsrapporten for 2012/2013 er aflagt i DKK. 

 

Resultatopgørelsen 

 

Kontingentindtægter 

Kontingentindtægterne i årsrapporten er opkrævet med satser i overensstemmelse med generalfor-

samlingens vedtagelse.  

 

Administrationsomkostninger 

Laser Association Denmark er jævnfør vedtægterne tilsluttet International Laser Class Association og 

kontingent hertil er foreningens største omkostning. 

 

Balance 

 

Omsætningsaktiver 

Andre tilgodehavender, der vedrører JNoM 2013, måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis 

svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

 

Gældsforpligtelser 

Andre gældforpligtelser, som omfatter gæld vedrørende JNoM 2013, måles til kostpris. 

 

 

 



Resultatopgørelse 01. august 2012 - 31. juli 2013                                                                                                                 
(Beløb i danske kroner)

Budget Af- Budget

2012/13 2012/13 vigelse 2011/12 2013/14

Kontingentindtægter 27.900 18.000 9.900 18.000 23.400

Andre indtægter 34 0 34 963 0

27.934 18.000 9.934 18.963 23.400

Porto -1.175 -300 -875 -288 -1.200

Kontorartikler mv. - ILCA-kort -574 0 -574 0 -700

Møder, gaver o.l. -320 -400 80 0 -500

Gebyr giro og bank -476 -400 -76 -725 -500

WEB/hjemmeside -225 -500 275 -488 -500

Kontingenter - ILCA -5.297 -5.297 0 -12.206 -6.000

Lasers Corner -2.616 -1.100 -1.516 -358 -2.500

Præmier/gravering -1.361 -1.000 -361 -763 -1.500

Aktiviteter/JNoM 2013 -2.666 -9.000 6.334 -1.746 -10.000

Administrationsomkostninger i alt -14.710 -17.997 3.287 -16.574 -23.400

Årets resultat 13.223 3 13.221 2.389 0
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Balance 31. juli 2013                                                                                                                                                             
(Beløb i danske kroner)

Aktiver

Budget

2013 2012 2014

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 4.095 0 0

Likvide midler 90.098 78.540 91.763

Omsætningsaktiver i alt 94.193 78.540 91.763

Aktiver i alt 94.193 78.540 91.763

Passiver

Egenkapital

Foreningskapital primo 78.540 76.150 91.763

Årets resultat 13.223 2.389 0

Egenkapital i alt 91.763 78.540 91.763

Gældsforpligtelser

Anden gæld 2.430 0 0

Gældsforpligtelser i alt 2.430 0 0

Passiver i alt 94.193 78.540 91.763
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Bestyrelsens forslag om ændring af LADs udtagelsesstatutter 

Udløst af erfaringer fra denne sæson foreslår bestyrelsen, at udtagelsesstatutterne justeres såle-

des, at der som minimum skal sejles 3 sejladser under et udtagelsesstævne for at stævnet kan væ-

re en del af udtagelsesserien og medregnes i ranglisten. 

Forslaget er udløst af vore oplevelser under Young Europeans Sailing (YES) i Kiel i Pinsen. Selvom vi 

havde 3 dage til rådighed, lykkes det alene at få gennemført én enkelt sejlads (for Laser 4.7 to sej-

ladser). Der kan være forskellige opfattelser af hvor retfærdigt et resultat, der kom ud af stævnet, 

men afviklingen bar præg af, at stævneledelsen med vold og magt ville have mindst én sejlads i 

hus.  

For at undgå gentagelser, foreslår bestyrelsen at sådanne stævner ikke fremtidigt skal medregnes i 

ranglisten.  

Forslaget lyder som følger, og ses med kursiv indsat i de nuværende statutters § 2: 

§ 2 Valg af stævner og anvendelse 

Der afvikles hvert kalenderår minimum 3 og maksimalt 4 ranglistestævner, hvoraf Senior-DM ind-

gå som det ene. 

Det tilstræbes at stævnerne: 

 afholdes i Danmark, men bestyrelsen er bemyndiget til at lade ét af stævnerne foregå i 
Tyskland, Sverige eller Norge. 

 afholdes med halvdelen i første halvår, og halvdelen i andet halvår. 

 afholdes ligeligt fordelt øst og vest for Storebælt. 

 afholdes med Senior-DM ligeligt fordelt øst og vest for Storebælt 

 ikke afholdes samtidigt med JNoM, NM, EM, VM, OL, For-OL, World Cup, YSEC eller YSWC 

 ikke afholdes på hverdage i eksamensperioder 

Ranglistestævnerne følger kalenderåret, og der vil efter afvikling af årets sidste ranglistestævne 

blive offentliggjort en samlet rangliste samt ranglistevinder for såvel Laser Standard, Laser Radial 

og Laser 4,7, såvel for piger som for drenge. Udtagelse efter ranglisten til eksempelvis EM og VM i 

2013 sker på baggrund af udtagelsessejladserne foregået i 2012, og denne danner grundlag for 

udtagelser frem til næste udtagelsesserie er afsluttet i 2013 etc. 

For at kunne deltage i Laser Association Denmarks rangliste skal man være medlem af LAD. 

Et udvalgt stævne kan kun blive en del af ranglisten, hvis der gennemføres minimum tre sejlad-

ser.  Et udvalgt stævne, der på grund af for få sejladser ikke kan blive en del af ranglisten, erstat-

tes som udgangspunkt ikke af et nyt ranglistestævne. Bestyrelsen har dog bemyndigelse til at 

udvælge eller arrangere et erstatningsstævne, men statutternes § 2 skal forsat gælde. 

Vores hensigt er at sejle 5 sejladser om dagen med en target time på 30 minutter. 

Bestyrelsens beslutning om valg af ranglistestævner offentliggøres senest 4 uger før afholdelse på 

www.lasersailing.dk 

http://www.lasersailing.dk/

