
ÅRSBERETNING FOR NORSK LASERKLUBB (NLK) 2020 

 

Styrets sammensetning i 2020: 

Leder: Elisabeth Kaastad Ørjavik 

Kasserer: Marit Hagland 

Sportslig leder: Bård Birkeland 

Styremedlem: Odd-Steffen Garvik 

Styremedlem og utøverrepresentant: Ingrid Bøen 

Styremedlem og masteransvarlig: Anne Marit Hansen 

Vara/Web ansvarlig: Dave Talloen 

 

Møter 

Det har vært avholdt 8 styremøter og diverse kommunikasjon på messengergruppe og e-post. 

 

Medlemmer 

NLK har en stabil medlemsmasse. I 2020 har klubben 146 betalende medlemmer og 119 aktive 
seilere.  

 

Sportslig aktivitet nasjonalt 

Ranking 2020, resultater for  Norgescup (NC) og  Norgesmesterskap (NM): 

NLK Ranking 2020 

NLK ranking består av de tre fortløpende siste Norgescuper. 

2020 har vært sterkt preget av Korona restriksjoner som har begrenset muligheten for å gjennomføre 
større nasjonale regattaer deler av året. Det har derfor bare arrangert to norgescup arrangement 
gjennom året. I Stavanger i juni og i Sandefjord i september. 

Gjeldende ranking for uttak til mesterskap innbefatter derfor også NC4 fra 2019. Vel og merke var 
det ingen deltagere i Laser Standard under NC4 2019 så rankingen for klassen består bare av 
konkurransene i 2020 



Denne rankingen består av 53 seiler i Laser 4.7, 43 seilere i Laser Radial og 14 seilere i Laser Standard. 

Laser 4.7 

Av de 53 seilerne som rankingen består av ved utgangen av 2020 har 40 seilere vært aktive og deltatt 
under NC1 og/eller NC2 i 2020. Ved utgangen av 2020 var topp 10 som følger.

 

Laser Radial 

Av de 43 seilerne som rankingen består av ved utgangen 2020 har 25 seilere vært aktive og deltatt 
under NC1 og/eller NC2 i 2020 Ved utgangen av 2020 var topp 10 som følger. 

 

 

Laser Standard 

I laser standard har det som nevnt vært 14 deltagere under NC1 og/eller NC2 i 2020. Bare 4 av disse 
deltagerne stilte til NC2 i Sandefjord da øvrige prioriterte internasjonal deltagelse i Kiel. Følgende 
seilere var topp 5 ved utgangen av 2020. 



 

 

Resultater NC 2020 (NC1+NC2) 

Laser 4.7 

1. plass Ingrid Wiik, Ran SF 
2. plass Erik Bøen, Ålesund SF 
3. plass Sivert Foyn-Andersen, Tønsberg SF 

Laser Radial 

1. plass Aslak Iveland, Stavanger SF 
2. plass Sverre Langaas-Holt, KNS 
3. plass John- Øivind Tollevik Garvik, Stavanger SF 

Laser Standard 

1. plass Christoffer Sørlie, Fredrikstad SF 
2. plass Henrik Kaastad Ørjavik, KNS 
3. plass August Hanevik, Stavanger SF 

Resultater Master NC2 Sandefjord 

Laser Standard Master 

1. plass Paal Lindenskov, KNS 
2. plass Mårten Skållenås, KNS 
3. plass Reidar Fosse, Asker SF 

Laser Radial Master open 

1. plass Nils Petter Hovemoen, Brevik SF 
2. plass Per Aspelien, KNS 
3. plass Anne Marit Hansen, KNS 

 

Resultater NM 4.7 + Radial Open/mix 

Laser 4.7 

1. plass Mia Beckmann Klæboe, Drøbaksund SF 
2. plass Erik Bøen, Ålesund SF 
3. plass Emilie K. Nilsen, Ran SF 

 

 

Laser Radial Open/mix 



1. plass Uffe Tomasgaard, Drøbaksund SF 
2. plass Caroline Sofia Rosmo, BSF 
3. plass Theodor Middelthon, Stavanger SF 

 

NM Olympiske klasser og Master, Ran SF 

Laser Master Standard 

1. plass Nils Petter Hovemoen, Brevik SF 
2. plass Bjørn-Erik Knudsen, Ran SF 
3. plass Per Lund, Stavanger SF 

Laser Radial damer 

1. pass Inger Margrethe Vabø, Ran SF 
2. plass Ingrid Bøen, Ålesund SF 
3. plass Ingrid Wiik, Ran SF 

Laser Standard 

1. plass Uffe Tomasgaard, Drøbaksund SF 
2. plass Christoffer Sørlie, Fredrikstad SF 
3. plass Theodor Middelthon, Stavanger SF 

 

Sammendrag 

I 2020 har det da vært 79 aktive deltagere under NC1 og/eller NC2 i Laser klassene.  Sett i lys av 
hvordan året har vært preget av restriksjoner må dette være et positivt tall. Vi ser nye seilere i 4.7 
klassen og at andre tar skrittet videre til Radial og Standard. 

Under NC2 ble det også arrangert Master klasser som bidrog til at det var et stort antall seilere på 
vannet. Å ha med Master klasser var en positiv opplevelse som gjerne kan gjentas. 

Vi ser nå frem til NC sesongen i 2021 og håper den vil kunne gjennomføres så normalt som mulig 
med fire flotte Norgescup arrangementer. 

 

  

Sportslig aktivitet internasjonalt for 2020 

Koronapandemien satte en stopper for  jr. mesterskap og U21 mesterskap i utlandet for de norske 
seilerne. Mange hadde sett frem til å bryne seg på internasjonalt nivå og det ble en skuffende sesong 
for mange av våre aktive medlemmer.  

Hermann Tomasgaard (KNS), Line Flem Høst (KNS) og Caroline Sofia Rosmo(BSF) fikk deltatt i VM i 
Melbourne i Australia i januar 2020.  

Line presterte en strålende 3. plass i Melbourne. Hun ble kåret til årets seiler av Norges Seilforbund. 
Line ble også nominert under Idrettsgallaen som en av ni norske kvinnelige idrettsutøvere til “Årets 
sportsprestasjon 2020”. Denne prisen ble vunnet av skiskytteren Marte Olsbu Røiseland. 



Caroline Sofia Rosmo passering nr 13 i sølvfleet. 

Hermann Tomasgaard plassering nr 6 i gullfleet. 

Kiel week 2020 ble flyttet fra juni til september. Her deltok kun noen få norske seilere. 

Hermann Tomasgaard, Laser standard, KNS. 

Theodor Middelthon, Stavanger SF,  deltok i både Radial open og Standard. 

Olai Hagland, Laser Standard, Stavanger SF. 

Line Flem Høst, Laser Radial, KNS. 

EM for senior Laser standard og Laser Radial damer samt Radial herrer ble avholdt i Polen i Gdansk i 
oktober 2020. Her deltok følgende norske deltagere: 

Hermann Tomasgaard, KNS (standard) 

Henrik Kaastad Ørjavik, KNS (standard) 

Line Flem Høst, KNS (Radial damer) 

Caroline Sofia Rosmo, BSF (Radial damer) 

Jens Kaastad Ørjavik, BSF (Radial herrer) 

 

Oppsummering 2020 fra Utøverrepresentant: 

Av Ingrid Bøen 

Året 2020 har vært en relativt kort og unormal sesong for oss alle, med få arrangement ut i fra det 
vanlige. Vi har allikevel fått inn fire nasjonale mesterskap, to NorgesCuper og to NM med god 
deltakelse. Det har vært en god dialog mellom styret, utøverrepresentant og seilere både utenom og 
under stevner, der tilbakemeldinger om gjennomførelse av ulike arrangement og spørsmål er blitt 
diskutert. Jeg har gjennom de ulike arrangementene forsøkt å snakke med medseilere om hvordan 
de synes det har fungert og om det er noe ønsker som skal fremmes videre til styre og arrangør. 
Spesielt NC i Sandefjord var dette et tema. 

Jeg vil takke for en fin sesong og ønsker lykke til med den kommende! 

Vh Ingrid Bøen 

 

Mastergruppas årsrapport 2020: 

Av Anne Marit Hansen 

2020 var året hvor enmannsjollas kvaliteter virkelig kom til sin rett. Umulig å bryte en-meteren uten 
å bryte regler i seilingsbestemmelsene. Vi startet i april som noen forskremte og isolerte typer i 
vårsnøen med masse vind og ivrige rekrutter. Tjukt med klær og med håndsprit i lomma var det 
veldig deilig å kunne utfordre både fysikk og hukommelse. Lite visste vi da at ingen av oss skulle 
komme nærmere enn 1 meter i løpet av hele 2020. Men med laserseiling som konkurranse og 
treningsform fikk vi full uttelling likevel.  



I 2020 ble masterseilerne fullt integrert i Norgesmesterskap og premiering. Fint å delta, men best å 
vinne (noe) og derfor veldig stas at masterseilerne fikk både medaljer og andre fine premier. De to 
største stevnene for masterdeltakelse i år var Laser Master NM i Bergen i august, og Jotun Norgescup 
4 i Sandefjord i september.  

I Bergen deltok 20 laser standard masterseilere  – et solid grunnlag for egen klasse og premiering. 
Dag én ble avlyst – for sterk vind og dag to ble det gjennomført fire seilaser. Dermed var det offisielle 
Laser Master NM på lenge i boks. På årets siste Norgescup, NC4 i Sandefjord Seilforening, deltok hele 
17 masters: ni standard og åtte radial, hvorav ti kom fra KNS. Det var krevende forhold med vind på 
jevnt over 10 m/s og et veldig godt arrangement. Masterne ble premiert i både radial- og standard-
klassen.  

Undertegnede er master-representant i Norsk Laserklubb og opplever en god interesse og 
anerkjennelse av masterseilernes betydning for klassen og for deltakelse på NM og NC. Vi tror derfor 
at 2021 har god sjanse å bli nok et rekordår for Laser masterseiling i Norge.  

 

Økonomi/Årsregnskap 2020:       Se egne vedlegg  

 

Styret 2020 NLK takker for seg. 

2.mars 2021 


