
 Laser Association Denmark

Statutter for ranglistesejladser, beregning af endelig rangliste samt bestemmelser for udtagelsesserien 

samt udtagelse af sejlere til Internationale stævner. 

Den danske rangliste for Laser Association Denmark: 

Der afvikles hvert kalenderår minimum 3 og maksimalt 4 ranglistestævner i Danmark, heraf vil DM indgå 

som et af ranglistestævnerne. Der tilstræbes afviklet 1/2 i foråret og 1/2 i sensommer/efterår. Rangliste-

stævnerne afvikles, om muligt, 1/2 øst for Storebælt og 1/2 vest for Storebælt. Det tilstræbes endvidere af 

der i lige årstal afvikles DM vest for Storebælt og i ulige årstal DM øst for Storebælt. 

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

fentliggjort en samlet rangliste samt ranglistevinder for såvel Laser 4,7, Laser Standard og Laser Radial såvel 

kvinder som herrer. 

De danske ranglistestævner vil af LAD bestyrelse blive, så vidt det er muligt, planlagt/afviklet i weekender, 

hvor der ikke samtidigt bliver afviklet NM,EM,VM, OL, For OL, World Cup eller Europa Cup stævner for Laser 

sejlere. 

Såfremt en sejler ikke deltager ved samtlige stævner i den samlede rangliste serie, vil sejleren ved bereg-

ningen af ranglisten blive beregnet, hvad der svarer til en DNC i det enkelte stævne, for hver sejlads sejle-

ren ikke sejlede. Jf. punktet ”Medal Race”. 

En straf i henhold til sejladsbestemmelserne begrænses til, at være gældende for det enkelte stævnes sej-

ladser. Straffe overføres ikke fra stævne til stævne, dog vil en eventuel tildelt DNE ikke kunne fratrækkes i 

den samlede rangliste beregning. 

I tilfælde af pointlighed på ranglisten: 

Vil den bedste placering blive prioritet højest, ved fortsat pointlighed vil den sidste rangliste placering blive 

prioritet højest. 

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

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



 

Såfremt en jolle ikke opfylder de gældende klasseregler kan det medføre diskvalifikation i de gennemførte 

sejladser. 

Udtagelses stævner og kriterier: 

Den danske rangliste vil eventuelt sammen med et eller to World Cup stævner danne grundlag for Laser 

Association Denmarks udtagelse af sejlere til eksempelvis EM og VM – eller andre stævner, hvor der er be-

grænsning af sejlere eller national tildeling af pladser, – herunder også udtagelse til ungdoms mesterska-

ber, hvor der måtte være deltager begrænsning. 

Om der skal indgå et eller eventuelt to World Cup stævner i udtagelsesserien vil blive besluttet af LAD be-

styrelsen, dog vil der såfremt der ikke på generalforsamlingstidspunktet er mindst 20 deltagende danske 

både i de respektive klasser til vore ranglistestævner i Danmark, ikke være grundlag for en beslutning på 

generalforsamlingen, da vil et eller eventuelt to World Cup stævner indgå i udtagelsen. For Laser-radial 

drenge/mænd og vil der i stedet indgå et eller to Europa Cup stævner. For Laser 4,7 vil alene de danske 

ranglistestævner være gældende. 

World Cup stævnerne der eventuelt vil indgå i udtagelsesserien, vil så vidt, det er muligt være beliggende så 

tæt på Danmark som muligt, hvorfor stævner som Kieler Woche og Holland Regatta vil være oplagte World 

Cup stævner, og som valg af Europa Cup stævner, vil det være nære nærliggende at benytte Kieler Woche 

eller Hoorn. Hvilke stævner vil blive valgt af LAD´s bestyrelse og vil blive offentliggjort på LAD´s hjemme-

side. 

Såfremt en sejler ikke deltager ved samtlige stævner i udtagelsesserien, vil sejleren ved beregningen af 

udtagelsesserien blive beregnet, hvad der svarer til en DNC i det enkelte stævne, for hver sejlads sejleren 

ikke sejlede. Jf. punktet ”Medal Race”. 

Beregning ved puljesejlads: Sejles der i puljer til et stævne, vil de indledende sejladser ganges med antal 

puljer, og i finalesejladserne vil der for guldfeltet ikke ske nogen ændring, mens der for de efterfølgende il 

blive lagt antallet af joller i de bedre puljer oveni hver enkelt sejlads. 

Bestyrelsen vil beslutte om der eventuelt skal være en vægtning i udtagelsesserien, beslutningen kan gøres 

afhængig af antallet af deltagende både, eller antallet af puljer i det/de internationale stævner. Vægtningen 

vil være mellem den danske rangliste og den eller de internationale stævner, og vil angive hvorledes poin-

tene fra det internationale stævne, indgår i den samlede udtagelsesserie. 



Vægtningen vil selvsagt ikke kunne forventes at være ens for de respektive klasser, med mindre klasserne 

har ens deltagerantal. 

Udtagelserne til eksempelvis EM og VM i 2010 sker på baggrund af udtagelsessejladserne foregået i 2009, 

og danne grundlag for udtagelser frem til næste udtagelsesserie er afsluttet i 2010 etc. 

Fratrækkere: 

Ranglisten vil i forhold til fratrækkere ikke fremstå som en samlet serie. De fratrækkere, der tildeles til et 

stævne efter stævnets sejladsbestemmelser, vil kun kunne benyttes til det enkelte stævne. Dermed vil 

ranglisten blive beregnet ud fra nettosummen fra de danske rangliste stævner. 

For så vidt angår det eller de internationale stævner, vil der alene være de fratrækkere der tildeles ved 

stævnet. Det eller de internationale stævner vil derfor alene indgå i beregningen med nettosummen. 

Følgende kan kunne have indflydelse på de forskellige stævners nettosum, jf. punkterne ”Medal Race”, 

”Godtgørelse” og ”Udtagelses stævner og kriterier” – Puljesejlads. 

Medal Race: 

Nedenstående gælder både for Medal Race ved stævner i den danske rangliste og stævner i udtagelsesseri-

en. 

Hvis et Medal Race indgår i et stævne, vil denne sejlads ikke kunne trækkes fra. Såfremt en sejler ikke kvali-

ficerede sig til Medal Race, og der ikke sejles en sejlads for sådanne sejlere, da vil sejleren få 20 point plus 

sin samlede placering i stævnet – dette vil i beregningen fremgå som en sejlads, der ikke kan trækkes fra. 

Har man ikke deltaget i stævnet vil man få point, der svarer til en DNC i stævnet plus 20 point, og heller ikke 

denne kan trækkes fra. 

Sejles der en sejlads, for de sejlere, der ikke kvalificerede sig til medal race, da vil sejleren oveni i den sej-

lads, der blev sejlet i stedet for Medal Race, få tillagt 20 point, og denne sejlads vil ikke kunne trækkes fra. 

Har man ikke deltaget i stævnet eller har man ikke deltaget i den sidste sejlads, da vil man få point, svaren-

de til en DNC i stævnet plus 20 point, og denne vil ikke kunne trækkes fra. 

Er der i medal race en eller flere, der får flere point end 20, da vil disse point gå i stedet for de 20, dvs. at 

sejlere, der ikke kvalificerede sig, da vil få tillagt disse point enten til deres placering på resultatlisten eller 

endelige pointsum (jf. de ovennævnte muligheder for beregning). 



Godtgørelse: 

Ansøgning om godtgørelse skal være afgivet skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger inden afholdelse af det 

stævne, der søges godtgørelse for. 

Godtgørelse kan kun af bestyrelsen afgives såfremt: 

ansøgningen om godtgørelse er modtaget rettidigt 

såfremt sejleren deltager til: NM,EM,VM,OL, for OL, Europa Cup, World Cup stævner i Laser Radial, Laser 

Standard eller Laser 4,7, og det fysisk ikke er muligt at nå frem til ranglistestævnet i Laser Association Den-

mark som der søges godtgørelse for. ( det skal være muligt, at have en overnatning i Danmark før start til 

ranglistestævnet) 

Ligeledes vil det være muligt at søge godtgørelse, hvis en sejler deltager ved udtagelsesstævne til ISAF 

Youth Sailing World Championship i en én-persons jolle. 

Der kan pr. sejler maksimalt gives godtgørelse til 1eller 2 ranglistestævner pr. rangliste afhængigt af antal 

ranglistestævner. 

Beregning af godtgørelse: 

Godtgørelse beregnes som gennemsnittet (afrundet til nærmeste tiendedele) af ranglistens tællende sej-

ladser for den sejler der har søgt godtgørelse. Sejladser der er søgt/bevilget godtgørelse for indgår ikke i 

den beregning. 

Beregningen af godtgørelse får kun vægt på for de afviklede sejladser, hvorfor godtgørelse der ikke tildeles 

DNC, tildeles det beregnede gennemsnit/middeltal. 

Godtgørelse vil altid udløse en DNC pr. stævne som der søges godtgørelse for. 

Godtgørelsen kan først beregnes efter afvikling af rang IV. 

Statutterne blev godkendt på den ordinære generalforsamling i Åbenrå den 23. september 2011 og kan 

fremadrettet alene ændres på en generalforsamling ved simpelt flertal. 


