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Oversikt over LYS-målebrev
2004 2005 2006 2007 2008

A-båter 413 515 550 536 597

B-båter 239 256 258 207 197

C-båter 467 590 759 738 845

Total
 
1119

 
1361

 
1541

 
1481

 
1639

NORLYS medlemstall har økt gjennom perioden. Det har vært 
en liten økning i A-båter, da det for 2008 ble tatt inn en del 
nye båter på tabellen. Den mest markante økningen har vært 
på C-båter (båter som det ikke er felles standard med Sverige 
på). Dette er i all hovedsak båter av ”nyere” design.

Styrearbeidet
Styret har for 2008 hatt 3 styremøter. Det er mellom de 
fysiske møtene avholdt flere styremøter via telefon ved 
behov. Styret har ikke hatt kapasitet til å legge ut referater 
fra møtene på NORLYS nettsider. I tillegg til styremøter 
har styrets medlemmer hatt telefonisk kontakt når det 
har vært nødvendig og det har vært praksis at NORLYS i 
forhandlingsmøte med eksterne har hatt to tillitsvalgte 
tilstede. 

Styrets sammensetning har i perioden vært: 
• Håvard Ravn Ottesen (leder) – Stavanger SF
• Gunnar Gundersen – KNS
• Karl Otto Book – Åsgårdsstrand SF
• Thorstein Tønnesson – Moss SF

Pål Karsten Fevang er representant for Norges Seilforbund og 
har vært innkalt med observatørstatus i NORLYS styre.

Organisatorisk
Ved inngangen av 2008 har NORLYS hatt avtale med NSF 
om å felleskap dele en sekretær i 80% stilling hvor NORLYS 
hadde ansvar for halvparten av denne. Denne ordningen 
fungerte dessverre ikke for hverken NORLYS eller NSF og 
person tilsatt i stilling hadde sin siste arbeidsdag i slutten 
av februar, hvorpå stillingen ikke ble fylt i etterkant. Avtalen 
opphørte som en konsekvens av dette. NORLYS har senere 
fremforhandlet avtale med MediaNavigering AS, som påtar 
seg en servicefunksjon som skal ivareta NORLYS servicebehov 
ovenfor medlemmer. 
 
LYS-komitéen har gjennom 2008 hatt mindre endringer, hvor 
Jørgen Bugge har gått ut som medlem i komiteen. Sverre 
Benjaminsen har kommet inn. Ved inngangen av året ønsket 
Per Bøymo å fritas seg fra å være leder av LYS-komiteen, da 
han begynte engasjement ved KNS, som kunne komme i 
konflikt med rolle i komiteen. 

LYS-komiteen skal jamfør NORLYS styres policy ha geografisk 
spredning og er per dags dato sammensatt av: 

• Vidar Løining (leder) – Stavanger SF
• Hermod Optvedt – Os SF
• Magnus R. Tvete – Fredrikstad SF
• Sverre Benjaminsen – Tromsø SF
• Per Bøymo – Kongelig Norsk Seilforening 

Handlingsplan 
Ved forrige årsmøte ble det presentert følgende 
handlingsplan (med tillegg 13.-15.)

1. Avholdelse av regionsmesterskap inntil 4 steder i 
Norge.

2. Gjennomføre NORLYS-NORC rankingen uten 
at denne går på bekostning av breddearbeidet 
NORLYS står for, og samtidig gi et attraktivt tilbud 
for de ivrigste

3. Videreutvikle internettløsningen for NORLYS med 
tanke på sponsorsamarbeid

4. Ta initiativ til målerutdanning og yte økonomisk 
bistand til dette

5. Yte arrangerende foreninger service i forbindelse 
med LYS-tall med mer. 

6. Distribuere, på internett, innkallinger til 
terminfestede LYS-regattaer, og andre viktige 
hendelser og informasjon som styret vurderer som 
viktig for LYS- seiling.

7. «Opplæring» og samarbeidsrutiner med seilmakere 
og importører av seilbåter. 

8. Revidere LYS-reglene, og videreutvikle samarbeidet 
med svenskene med tanke på felles regler fra og 
med 2009.

9. Samarbeide internasjonalt for å kunne dele 
empirisk grunnlag og beregningsgrunnlag med 
andre respittsystemer for egen videreutvikling.

10. Videreutvikle og systematisere arbeidet i LYS-
komitéen. 

11. Bidra til utvikling av flest mulig standarder.
12. Legge forholdene bedre til rette for at LYS-komitéen 

skal få statistikkdata fra regattaarrangører.
13. Vurdere prosedyrer ved evt. regelendringer. Pr i 

dag skal regelendringer godkjennes av NSF før 
utsendelse.

14. Vurder om deltagelse på årsmøtet skal 
representeres med en person fra kretser evt. 
foreninger. Ikke som i dag med en representant fra 
hver medlemsbåt.  

15. Vurdere om årsmøtet skal flyttes til januar.

Punktene blir gjennomgått sammen med en oversikt over 
arbeidet i NORLYS for 2008. 

Årsmelding 2008
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Regionsmesterskap 2008
Det er avholdt fire regionsmesterskap i 2008 etter tildeling 
gjennom NORLYS styret etter henvendelse fra aktuelle 
seilforeninger.

Regionsmesterskap for Øst – Moss Seilforening
Klasse Seilnr Type Skipper Forening
LYS < �.�0 NOR 572 X-99 Jon Stenslet �,25 KNS
LYS >= �.�0 NOR 896� ONE TON Odd Gustav Sørum �,�2 Sandefjord SF

Regionsmesterskap for Vest – Haugesund Seilforening
Klasse Seilnr Type Skipper Forening
LYS � NOR 56�5 Comet �� Erling Holler �,�� RAN
LYS 2 NOR 880� Finngulf �8 Svein Arnde Hol �,24 Askøy SF
LYS � NOR �0745 First �6.7 Lars Nielsen �,29 Stavanger SF

Regionsmesterskap for Midt – Trondhjems Seilforening
Klasse Seilnr Type Skipper Forening
LYS � NOR �56� Willing  �� LR Stein Erik Weberg �,08 Trondhjems SF
LYS 2 NOR 882� Sun Fast �2 Odd Erik Dahlen �,�7 Trondhjems SF
LYS � NOR �2�0� First 40.7 Arne Bagøien Rathe �,�4 Trondhjems SF

Regionsmesterskap for Nord – Nordland og Troms Seilkrets
Klasse Seilnr Type Skipper Forening
LYS � NOR �0542 Dufour �4 Anton Borch �,2� Tromsø SF
LYS 2 NOR ��96� Elan �40 Tommy Hågensen �,26 Tromsø SF

De fire regionsmesterskapene har alle hatt sitt særpreg 
og arrangørene har hatt stor frihet med tanke på endelig 
klasseinndeling. NORLYS stilt premier til rådighet og ytt 
arrangørbistand til de foreninger hvor slikt har vært forespurt.

NORLYS takker foreningene for vel gjennomførte 
arrangementer og mesterskapene Øst, Vest og Midt er alle 
knyttet til eksisterende regattaer. NORLYS takker spesielt 
miljøet i Nord Norge for å ha etablert et nytt arrangement 
som felles arrangement mellom to seilkretser.  

Status: Regionsmesterskap er gjennomført og bør videreføres 
og -utvikles. 

NORLYS-NORC ranking
NORLYS har i samarbeid med Norwegian Offshore Racing 
Club (NORC) søkt gjennomført rankingserie for de mest 
aktive båtene. I dette var det tenkt å gi de mest ivrige LYS-
seilerene skal få en arena hvor de kan delta. 

Gjennomføringen av seilasene for 2008 er fullført og 
NORLYS erfarer at de mest keene satser på ORC som er 
ratingssystemet NORC bruker ev prøver seg som entype for 
større kjølbåter (i 08 X-41 OD og Farr 40 OD).  Noen få båter 
har deltatt som rene LYS-båter gjennom rankingen (NOR 
8961, NOR 9863, NOR 10455 og NOR 12440). 

Status: NORLYS-NORC ranking har i den grad den har fungert, 
vært et samlingspunkt for de mest ivrige seilerne og det vil være 
naturlig at disse søker sammen i det respittsystem NORC bruker 
ev å seile entype. 

Videreutvikling webløsning
Webløsning ble i 2007 flyttet fra å være driftet gjennom 
webmaster alene til å ha fysisk serverhousing i et dertil egnet 
selskap. NORLYS inngikk da en treårig leasningsavtale om 
serverhousing med Webhuset AS. Webmastertjeneste blir 
levert av Okon ANS og NORLYS har avtale med DNB NOR 
(deltager.no) om betalingsformidling. Webløsningen har for 
2008 vært stabil. 

NORLYS har for 2008 ikke hatt personressurser til 

å gjennomføre ferdigstilling av sponsorløsning 
til våre nettsider. NORLYS har derimot fra og med 
våren 2008 ferdigstilt og implementert en integrert 
seilnummersalgsløsning for seilforbundet, hvor NORLYS har 
fordel av at båtene som blir registrert i NSFs seilnummerserie 
samtidig blir søkbare for målere ved første innmåling av båt. 

Gjennom seilnummersalgsløsningen har NORLYS snart 
formidlet 200 seilnummer og ordningen synes å fungere 
tilfredsstillende. Ordningen krever inn seilnummeravgift for 
forbundet og tilbakefører denne etter avregning. I denne 
ligger det et lite påslag som delvis som dekker NORLYS 
transaksjonskostnader og administrasjon av tjenesten. 

NORLYS har videre utviklet en webtjeneste som leverer 
nye LYS-tall som fastsettes, som er fritt tilgjengelig. Denne 
er tilgjengelig som RRS feed (Rich Site Summary) og er i 
dag synlig på blant annet www.seilmagasinet.no. Fastlagte 
C-båter finnes på følgende adresse www.seiling.org/
cbaatrssfeed.do 
 
Status: NORLYS har ikke ferdigstilt nettsider med tanke på 
sponsor, men hatt aktiv utvikling av aktuelle tjenestetilbud. 
Videreutvikling med tanke på sponsor bør søkes videreført

Målerutdanning
NORLYS har avsatt midler som incentivmidler for å få 
enkeltpersoner til å gjennomføre målerutdanning. Målerkurs 
gjennomføres av Norges Seilforbund og det har i 2008 ikke 
vært avholdt slike kurs. NORLYS har i vår søkt å komme i 
dialog med forbundet om mulighet til å sertifisere egne 
målere, uten at dette har lykkes. 

NORLYS forholder seg til dette og registrerer med glede at 
Norges Seilforbund igjen tar initiativ til gjennomføring av 
klassemålerkurs for kommende vinter. Ikke utbetalte midler 
for 2008 vil derav videreføres til 2009. 

Status: Det er i 2008 ikke utbetalt incitament til nye 
klassemålere grunnet ingen kurs i regi av NSF. Støtteordning 
overføres uavkortet til senere år.

Service ovenfor foreninger
NORLYS har gjennom året bidratt til å formilde informasjon 
elektronisk til NORLYS medlemmer om aktuelle regattaer 
og arrangementer for LYS-seilere. Ordningen har vært 
administrert av leder av NORLYS og er i 2008 tilrettelagt 
slik at alle i styret og LYS-komite skal ha tilgang til 
utsendingsløsningen. Dette administreres i dag gjennom 
nettløsningen mailmojo.no levert av Z-it Productions DA. 

NORLYS har videre fulgt opp foreninger med bistand på 
vasking av deltagerlister mot gyldige målebrev. Slik tjeneste 
er til enhver tid tilgjengelig gjennom NORLYS nettside seiling.
org. Ved kontroll av de største seilasene synes det for NORLYS 
som det er et behov for å følge opp arrangørene tett, da det 
er stort avvik i hvordan det følges opp at påmeldte båter har 
gyldig målebrev innen fastlagte tidspunkt. I samråd med 
arrangører, har NORLYS derfor gjennomført purrerunder 
gjennom e-post og SMS med NORLYS som avsender, noe 
som også kan være med på å forklare en høyere andel betalte 
målebrev. 
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I 2008 har NORLYS spesielt ytt service for arrangører som 
har gjennomført regattaer med shorthanded som fokus. 
Dette har vært Seilmakeren Dualhand, Askøy SF, Corponor 
Offshore Race, Bodø SF, Watski 2 Star, Fredrikstad SF, 
Shetland Race, Hordaland SK. Sistnevnte seilas har invitert i 
Shorthandedklasse for IRC og i samråd med organiserende 
myndighet, har NORLYS benyttet måledata innlagt i NORLYS 
database som grunnlag for IRC målebrev. Hordaland Seilkrets 
skal ta kostnaden på IRC målebrevene. 

NORLYS har videre deltatt på forskjellige fora for å orientere 
om NORLYS arbeide. Vinteren 2008 har det vært gjennomført 
et møte i Tromsø SF og Moss SF samt at det har vært en 
temakveld i Oslo om shorthandedseiling med NORLYS 
representert. 

NORLYS har etter sesongen 2008 invitert de største 
seilforeningene (ut i fra løste LYS-målebrev) i hver krets 
til et dialogmøte i november. Temaet for møtet var en 
gjennomgang av hva som er aktuelt i NORLYS per i dag, samt 
å få inntrykk av hva som skjer i de forskjellige foreningene. 
Fra NORLYS side opplevdes møtet som konstruktivt og 
tilbakemeldingene fra deltagerne bekrefter dette. 

Status: NORLYS har gjennom året hatt god aktivitet med 
å ivareta servicefunksjoner til seilforeninger og arrangører. 
Arbeidet har blitt gjennomført av de tillitsvalgte i NORLYS i en 
grad som er utover hva man kan forvente i utøvelse av slike 
verv. Deler av dette arbeidet bør søkes profesjonalisert gjennom 
servicefunksjonen NORLYS nå har etablert. 

Service ovenfor importører og seilloft
NORLYS har hatt løpende dialog med aktuelle seilloft og til 
en viss grad hatt dialog med båtimportører. Denne dialogen 
består ofte av regeltekniske spørsmål og går gjennom LYS-
komitéen omkring fastsettelse av LYS-tall. Det har vært et 
ønske om å kunne få etablert en bedre rutine for innhenting 
av bakgrunnsparametere ved fastsettelse av måltall. LYS-
komitéen har hittil bedt om fulle spesifikasjoner på båten, 
som vil si alle skrog- og riggmål. NORLYS ser at en del 
importører ikke kjenner alle mål og at informasjonen som 
leveres tilbake derav er begrenset og er direkte hentet ut fra 
et salgsprospekt, ikke verftets spesifikasjoner til seilloftene. 

NORLYS har i året som har gått ikke hatt personressurser til 
å gjennomføre et opplæringsprogram ovenfor importører. 
NORLYS har i 2008 inngått avtale med MediaNavigering AS 
om en servicefunksjon og derigjennom vil det være naturlig 
å følge opp denne delen samtidig som MediaNavigering AS 
innhenter informasjon til eget bruk. 

Status: Dialog har vært gjennomført, men det er et 
forbedringspotensial. Deler av dette arbeidet bør søkes 
profesjonalisert gjennom servicefunksjon som NORLYS har 
etablert.  

LYS-arbeidet 2008 – regler og samarbeid 
Sverige
NORLYS har ansvar for å revidere LYS-reglene, og fra 
årsmøtet var det ønske om å videreutvikle samarbeidet med 
svenskene med tanke på felles regler fra og med 2009.

Samarbeidet med Sverige har ikke vært gjennomført med 
tanke på å utvikle felles regler, da NORLYS ikke har mottatt 
noen tilbakemelding fra svenskene om slik interesse. Dette 
kan skyldes at systemene og kulturen i de ulike landene er 
vesentlig forskjellig.  Statistikkjøring har derimot fungert 
tilfredsstillende og NORLYS har også i år gjennomført denne. 
Som en konsekvens av dette er det kommet flere båter på 
den A-båt lista som forvaltes i samarbeid med Sverige. 

NORLYS presenterte reglene for 08 allerede i september 
07. NORLYS har måtte revidere disse i april med tanke 
på å formalisere praksis om midlertidige målebrev og 
presisering av at Shorthanded målebrev også kan brukes 
for shorthanded deltagere i samme regatta som ordinære 
målebrev. Dette med betingelse av at arrangør åpner for 
dette. NORLYS har for 2008 sesongen hatt ute på høring 
regelendringforslag for 2009 og LYS regler for 2009 påregnes 
ferdigstilt før årsmøtet. 

Status: NORLYS har 2008 arbeidet aktivt med revisjon av 
regelverk. NORLYS har et fungerende samarbeid med Sverige 
med tanke på statistikkjøring. NORLYS har for 2008 ikke lykkes i 
å etablere et tettere samarbeid med Sverige med tanke på felles 
regelverk. Felles regelverk vil ikke være mulig før Sverige ønsker å 
komme i dialog. 

LYS-arbeidet 2008 – internasjonalt 
samarbeid
NORLYS har forholdt har deltatt som observatør på ISAFs 
Annual Conference - Empirical Handicap Sub Commitee.  
Komiteen ledes av Nils Nordenstrøm, som sitter der som 
NSFs representant. Det synes viktig å være tilstede i slike fora 
for å kunne ta del i felles utfordringer for respittsystemer 
internasjonalt. Tilstede fra NORLYS var Sverre Benjaminsen og 
tilbakemeldingen herfra vitner om at NORLYS i internasjonal 
forstand er et ratingsystem med relativt stor penetrering. 
Globalt deltar om lag 100.000 båter i regattaer i respittbasert 
rating. Av disse stiller NORLYS med ca 1.600 båter i et land 
med ca 4.5 millioner innbyggere. 

Det er et behov for å få til en internasjonal klassifisering av 
båttyper, slik at det er mulig å få til en reell sammenligning av 
båter mellom de forskjellige ratingsystemene. Dette arbeidet 
var påbegynt fra Nils Nordenstrøms side og seiling.org har 
som et av de få systemene en eksportfunksjon. Denne delen 
bør videreføres og det bør søkes samkjørt med de øvrige 
systemene, også RORC rating offices respittsytem IRC. 

Status: NORLYS har i 2008 gjenopptatt arbeid hvor målet er å 
sammenligne vårt beregningsgrunnlag mot øvrige systemer, 
dette med mål om å ha et system som benchmarker øvrige. 

LYS-arbeidet 2008 – rutiner og standard i 
LYS-komiteen
NORLYS var før 2007 i en situasjon hvor mye av praktisk 
oppfølging og vedlikehold av informasjon knyttet LYS-
arbeidet har vært utført av en entusiastisk Nils Nordenstrøm. 
Da han ikke har vært aktiv siden dette, har NORLYS hatt et 
etterslep med tanke på å vedlikeholde informasjon som har 
vært publisert, noe Teknisk Utvalg ved Nils Nordenstrøm har 
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påpekt. 

Det har gjennom året vært dialog mellom Teknisk Utvalg i 
NSF og NORLYS.  I november ble NORLYS bedt om at NSF 
forventer at punktene 1(Oppdatering av veiledningen), 2 
(Oppdatering av måleveiledningen), 3 (Engelsk oversettelse 
av reglene) og 7 (oppdatering av C-LYS-formelen) blir ordnet i 
god til årsmøtet i NORLYS.

NORLYS har svart på dette gjennom å sluttføre oppdatering 
av måleveiledning og LYS veiledning. LYS regler på engelsk har 
ikke blitt gjennomført for 2008 og siste versjon som ligger 
ute på våre nettsider er fra 2006. Dette skal oppdateres med 
tanke på vårt internasjonale samarbeid og at NORLYS de 
facto og har medlemmer som ikke kan norsk. NORLYS vil 
publisere reglene for 2009 på engelsk og norsk. Oppdatering 
av C-LYS formelen har LYS-komitéen påbegynt, dog NORLYS 
ønsker ikke å gjennomføre en revidert versjon før årsmøtet, 
da en slik oppdatering må kontrolleres før den legges i 
produksjon. 

NORLYS har videre formalisert en tidligere praksis om 
fastsetting av måltall før båten er innmålt, såkalt ”midlertidig 
målebrev”. Det er etablert en felles e-post for hele 
lyskomiteen for dette formålet midlertidig@seiling.org. 
Denne ordningen synes å fungere dog det for flere seilere 
synes vanskelig å få målt inn båten innen frist på to måneder 
etter at måltallet er fastsatt. 

LYS-komitéen har etablert en rutine hvor det blir fastsatt 
standard på båter de har god informasjon fra verft og 
forhandler. Båter som det er flere av og som man forventer 
det blir solgt mer enn to av, søkes det å etablere standard 
på umiddelbart. Gjennom virkeåret 2008 er det etablert 30 
nye standarder. NORLYS har i sitt system per i dag totalt 937 
standarder. 

Status: NORLYS har en LYS-komite som synes å arbeide 
strukturert. Dialogen med seilforbundet er konstruktiv og 
komiteen arbeider aktivt med å etablere nye standarder. 

LYS-arbeidet 2008 - statistikkinnsamling
En bærebjelke for et erfaringsbasert system er å motta 
empiri til å vedlikeholde dataene. Det er ved statistikkjøring 
for forrige sesong innsamlet rimelig godt med statistikk via 
Sverige, mens dessverre Færdern – som definitivt er den 
største kilden i Norge, ikke tilfredsstilte idealtidskravet. 

NORLYS ser at de fleste seilforeninger bruker 
resultatberegningsprogramvare som publiserer direkte 
på nett. Dette medfører at det skal være rimelig enkelt å 
innhente god statistikk. Dette bør være en naturlig del av 
arbeidet med å yte service til arrangører. For 2008 er det LYS-
komitéen som må gå gjennom de aktuelle seilforeningenes 
nettsider for å klargjøre for statistikkjøring i 2009. 

På møte med de største seilforeningene i november ble 
statistikkbehovet diskutert. NORLYS registrerer at det ute i 
foreningene er en oppfatning av at det kan være ”skummelt” 
å innrapportere statistikk, da en mener at forholdene lokalt 
ikke gjenspeiler de nasjonale forholdene.  Gjennomgang og 
opplysning av idealtidsprinsippet for å ta inn statistikk vil 
kunne bedre på dette. 

NORLYS styre satte tidlig i sommer av inntil 50.000,- til å 
samle inn statistikk. Midlene ble flyttet som en konsekvens 
av manglene tilsetting av ny sekretærfunksjon i NSF. Det ble 
søkt å etablere et samarbeid med Teletopia AS om å levere 
trackingtjenester rett før Færdern. Dette resulterte i kun en 
installasjon og 10 nye resultater innlevert. Kr 48.000,- står 
derav fremdeles ubrukt og vil kunne videreføres til annen 
statistikkinnsamling. 

I dialogmøte med seilforeninger i november ble det 
presentert et SMS basert system, hvor det vil være mulig å 
motta resultater per mobiltelefon og at dette distribueres 
både til seilere og som statistikkinnrapportering til NORLYS. 
Det er etablert kontakt mellom webmaster og SMS 
leverandør for å gjennomføre spesifikasjon av en slik tjeneste. 
Fredrikstad Seilforening har allerede meldt seg som frivillig 
pilot sammen med Florø som allerede har en fungerende 
løsning. 

Status: NORLYS mottar i dag en viss mengde statistikk, men må 
jobbe mer aktivt for å få inn et bedre statistikkgrunnlag. 

LYS-arbeidet 2008 - prosedyrer for 
regelendringer
Jamfør NORLYS lover § 6. 7 skal endringer i LYS-reglene 
godkjennes av NSF før de publiseres og gjøres gjeldene. 
Det er fra NORLYS side ikke lagt føringer for hvem som 
gjennomfører godkjenning og NORLYS har under dagens 
leder vært gjennom flere revisjoner av regelverket hvor 
det har vært forskjellige instanser som har gjennomført 
godkjenning. 

Ved godkjenning av siste revisjon var forslaget 
gjennomdiskutert med nøkkelpersoner i Teknisk Utvalg og 
denne ordningen virker rimelig. Fortolkningen av loven § 6.7 
kan virke noe streng, men så lenge den blir fortolket etter 
dagens praksis om at endringer i LYS-reglene skal fremlegges 
NSF før de publiseres og gjøres gjeldene, synes det ikke 
grunnlag for videre oppfølging. 

Status: NORLYS har per i dag ingen grunn til å revidere 
ordningen for revisjon av regler. 

Organisatorisk - sammensetning av 
årsmøtet
NORLYS er i forbundet definert som en klasseklubb og 
følger retningslinjer for dette. NORLYS er en brukerorientert 
organisasjon og med såpass mange medlemmer som 
NORLYS i dag representerer, vil det lett være kun de mest 
aktive medlemmene som blir hørt. 

For å bøte på dette, har NORLYS 2008 invitert de største 
seilforeningene i LYS sammenheng til dialogmøte i 
begynnelsen av november. Dette møtet ble besluttet 
gjennomført da styret ønsket å komme i kontakt med en 
bredere del av medlemsmassen enn tidligere, og for å få 
til et forum hvor forslag kan diskuteres og ev bringes til et 
årsmøte. 

NORLYS styre har vurdert om det er gjennomførbart å endre 
årsmøtesammensetningen for å kunne få større deltagelse 
og konkludert med at det heller vil være tjenlig å se dette i 
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sammenheng med tidspunkt for årsmøte. På den måten vil 
NORLYS fylle NSFs klasseklubb krav. 

Status: NORLYS har per i dag ingen grunn å endre 
årsmøtesammensetningen. 

Organisatorisk - tidspunkt for årsmøtet
Etter NORLYS lover skal årsmøte holdes senest 31. desember. 
Fra revisor er det påpekt at dette er stridig med normene i 
idretten om å følge regnskapsåret. I tillegg er tidspunktet for 
årsmøtet ikke heldig med tanke på oppmøte. I NORLYS styre 
er dette diskutert i styremøte i oktober og det vil på dette 
grunnlag fremmes egen lovendringssak om nytt tidspunkt 
for årsmøte. 

Status: Se egen sak om lovendring til Årsmøtet

Økonomi
NORLYS har hovedbankforbindelse gjennom DnB.NOR, hvor 
styrets leder og et styremedlem samt regnskapsfører har 
tilgang og disposisjonsrett. 

NORLYS har en solid økonomi. Overskuddet for 2008 skyldes 
i hovedsak manglende tilsetting som servicemedarbeider. 
Ved regnskapsårets begynnelse 01.12.07 var NORLYS 
beholdning kr 445 434,72 fordelt på to konti. Per 30.11.08 var 
denne til sammen kr 620 286,57 fordelt på tre konti, hvorav 
kr 300 000,- er satt som fastrenteinnskudd med utløpsdato 
medio desember 2008. 

Innbetalte LYS avgifter i regnskapsåret utgjør til sammen kr 
489 510,- og formidlingssalg seilnummer kr 159 820,-. 

Fra tidligere år er det ført en fordring på kr 41 520,- ovenfor 
Norges Seilforbund. Dette skal være tilbakeføring av midler 
for 2006 som en del av oppgjøret etter opprettelsen av 
NORLYS (kr 30,- per båt per år). I dialog med NSF vil det 
være urimelig å opprettholde kravet, og dette er derav ført 
som tap i 2008. NORLYS ønsker ikke å generere mer penger 
enn hva organisasjonen klarer å forbruke. NORLYS har vært 
i dialog med Norges Seilforbund hvor forbundet imøteser 
en bedret økonomi. Som et ledd av overdragelsesavtalen 
mellom NORLYS og NSF heter det at det for senere driftsår 
kan partene inngå avtale om ny årlig avgift. 

NORLYS er tjent med et fungerende forbund, i sær med tanke 
på tekniske tjenester (herunder målerutdanning, forvaltning 
av equipment rules of sailing med videre). En slik ekstra avgift 
bør ikke medføre en høyere LYS avgift enn hva NORLYS har 
hatt tidligere. 

Status: Regnskap og budsjett fremgår av vedlagte oversikt. 

Trondheim | Oslo | Moss  
Håvard Ravn Ottesen (sign)
Thorstein Tønnesson (sign)
Gunnar Gundersen (sign)
Karl Otto Book e.f.

Torsdag 04. des. 2008
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Innkalling 
I henhold til NORLYSs lover paragraf 3 er det innkalt til ordinært årsmøte  
Sted: Radisson SAS hotell Gardermoen. 
Tid: fredag 12. desember 2008 kl 18:00. 
 
Innkallingen er tilsendt alle medlemmer på e-post og publisert på klubbens nettside 
www.norlys.org.  
 
Sakslisten m/vedlegg er publisert 05.desember 2008 på www.norlys.org og sendt på 
e-post til alle registrerte brukere i NORLYS database med kjent e-postadresse. 
 
Hvem som er fremmøte- og stemmeberettiget på årets årsmøte, fremgår av 
NORLYSs lover paragraf 5. 
 

Valg av dirigent mm 
Gjennomføres jf NORLYS lover 

Årsberetning 
Kan lastes ned fra www.norlys.org 05.desember 2008 

Regnskap 
Ettersenders fra idrettens regnskapskontor 

Revisjon 
Revisorberetning blir fremlagt på årsmøtet 

Innkomne forslag 
01-08 Innkommet forslag om å innføre LYS Racing fra sesong 2009 
02-08 Innkommet forslag om lovendring – endring av tid for årsmøtet 

Fastsettelse av kontingent 
Styret foreslår ingen endring av kontingent 2009 

Budsjett 
Kan lastes ned fra www.norlys.org 05.desember 2008 
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Valg 
Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte blir lagt frem på årsmøte. 

Handlingsplan for 2009 
NORLYS er klasseklubb for LYS-seilerne og vi har derfor alt fokus på aktiviteter og 
tiltak som kan bedre forholdene for LYS-seiling, samtidig som vi vil gjøre det som 
skal til for øke LYS-seilingen i kvantitet og kvalitet. NORLYS har gjennom sin 
økonomiske positive drift skaffet midler til å starte dette arbeidet for fullt, og følgende 
foreslås som handlingsplan for 2008: 
 

1. Gjennomføre ekstraordinært årsmøte vinter 2009 
2. Avholdelse av regionsmesterskap inntil 4 steder i Norge. 
3. Videreutvikle internettløsningen for NORLYS med tanke på 

sponsorsamarbeid 
4. Ta initiativ til målerutdanning og yte økonomisk bistand til dette 
5. Yte arrangerende foreninger service i forbindelse med LYS-tall med mer.  
6. Distribuere, på internett, innkallinger til terminfestede LYS-regattaer, og 

andre viktige hendelser og informasjon som styret vurderer som viktig for 
LYS- seiling. 

7. «Opplæring» og samarbeidsrutiner med seilmakere og importører av 
seilbåter.  

8. Revidere LYS-reglene, og videreutvikle samarbeidet med svenskene 
9. Klargjøre LYS Racing og LYS Cruising med tanke på forenkling for 

breddeseileren 
10. Samarbeide internasjonalt for å kunne dele empirisk grunnlag og 

beregningsgrunnlag med andre respittsystemer for egen videreutvikling. 
11. Videreutvikle og systematisere arbeidet i LYS-komitéen.  
12. Bidra til utvikling av flest mulig standarder. 
13. Sikre en effektiv drift av servicefunksjon etablert med MediaNavigering AS 
14. Legge forholdene bedre til rette for at LYS-komitéen skal få statistikkdata 

fra regattaarrangører. 
 



Budsjett 2007 Budsjett 2008
Inntekter
LYS-avgifter 450 000,00kr   500 000,00kr    
Sponsorinntekter 30 000,00kr     -kr                 
Inntekter formidlingssalg 5 000,00kr       5 000,00kr        
Finansinntekter -kr                -kr                 

485 000,00kr   500 000,00kr    
Utgifter
LYS-Arbeid 36 000,00kr     36 000,00kr      Føres som lønn
Reisekostnader 65 000,00kr     65 000,00kr      Fly/reisekost
EDB-utvikling 30 000,00kr     30 000,00kr      * ført som andre fremmed tj i regn 08
EDB-kostnader 60 000,00kr     50 000,00kr      
Kontorkostnader 190 000,00kr   250 000,00kr    
Opplæring 76 000,00kr     76 000,00kr      
Permiering 25 000,00kr     25 000,00kr      
Admkostnad Bank 3 000,00kr       3 000,00kr        
Diverse kost 40 000,00kr     40 000,00kr      Leie lokaler og andre leiekost *
Avgifter NSF -kr                50 000,00kr      
Deltager.no 20 000,00kr     20 000,00kr      

520 000,00kr   645 000,00kr    
Resultat (35 000,00)kr    (145 000,00)kr   

* Største delen av hva som er ført som regnskap hotell føres (konferanserom)
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Innføring av LYS Racing fra og med sesong 2009 
Forslagsstiller: Tore Kandahl 
 
Foreslått gjennom e-post som følger og forslagsstiller står oppført som medlem i NORLYS gjennom 
NOR 4713. 
 

 
Fra: tore kandahl [mailto:tkandahl@ahl-shipping.no]  
Sendt: 12. november 2008 20:02 
Til: arkiv@seiling.org 
Kopi: claus.landmark@son.no; Dag Skarsgaard; erik Berg-Jacobsen 
Emne: ÅRSMØTE NORLYS 
 
Årsmøte Norlys 
  
Det kommer mange nye båter til Norge, som gjerne vil konkurrere med tilsvarende båter 
internasjonalt, under like villkår. 
Mange av disse båtene har moderne design og er tilpasset andre seilgarderober enn de som 
tillates under LYS i dag. 
  
Tanken med begrensning på antall seil er å holde kostnadene nede, noe som blir helt feil med 
større regattabåter i dag. 
Resultatet blir at man presser seilene inn i vindregistre som ligger over det seilene er designet 
for, med  ødelagte/utslitte seil som resultat. 
  
Dersom LYS skal være et realistisk alternativ for fremtiden haster det med å tilpasse reglene til 
nye båter/seilerre. 
  
Jeg er klar over at Norlys er i gang med en undersøkelse blant seilerne om hva de ønsker med 
hensyn til LYS Racing, men vil allikevel fremsette forslag til avstemning på årsmøte som flg.: 
  
LYS Racing opprettes allerede for sesongen 2009 
  
Antall seil: 
  
1 storseil 
3 forseil 
3 flyvende forseil inkl code zero 
  
I tillegg tillates hardværsfokk og hardværsspinnaker. 
  
Alt for mange spinnakere ender i biter i hard vind - med en hardværsspinnaker fra Helly Hansen 
kunne vi spare de vanlige spinnakere til vindstyrker de er designet for. 
  
med hilsen 
Tore Kandahl 
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Styrets vurdering 
Forslagsstiller kommer med et todelt forslag.  

1) Forslaget vedrørende antall seil ligger inn under forvaltningen av LYS-reglene, som er et 
styreanliggende jamfør NORLYS lover. Denne delen av forslaget er oversendt LYS-komiteen 
for videre oppfølging.  

 
Å utvide antall seil har betydning for hvilke utstyrspakker de enkelte båtene kan ha med seg. NORLYS 
medlemmer har i liten grad det maksimale antall seilantallet som tillates innen dagens 
utstyrsbegrensning.  
 
Innstilling: Ikke mulig å realitetsbehandle av årsmøtet, da denne oppgave er regulert til styret i loven, 
krever i så fall lovendring.  
 

2) Forslaget vedrørende å innføre LYS Racing fra og med 09 er ikke knyttet til LYS-reglene, men 
er av politisk karakter. Styret åpner derfor for å realitetsbehandle denne delen av forslaget.  

 
LYS Racing er i dag et begrep som blir brukt av flere arrangører, mens NORLYS har ingen klar 
definisjon av hva som ligger i begrepet. En innføring av LYS Racing vil kreve en definisjon som har 
betydning for hele NORLYS. Kongelig Norsk Seilforening hadde tidligere en definisjon av LYS Racing 
ut surffaktor, men er gått bort fra denne da det er kommet en del ”turbåter” som ville blitt flyttet til LYS 
Racing, hvor de ikke ønsker å delta. Dette har medført at arrangørene har fritt kunne plassere båter 
som de mener ”passer inn i LYS Racing” som båter innen R klassene.  
 
Slik styret ser det, vil det å være en Racing båt være noe som i all hovedsak ligger i seilerens egen 
vurdering av egen satsning og båtens potensiale. Slik kan være en sum av surffaktor og tilgjengelig 
seilgarderobe.  
 
I høringsrunden vedrørende endring av LYS reglene, er andelen JA svar for LYS Racing fra og med 
2010 sesongen noe lavere enn hva den er for de foreslåtte endringene i LYS reglene for 2009. På 
dette grunnlaget bør man være forsiktig at et mindretall beslutter på vegne av en større gruppe, og det 
er usikkert på om Årsmøtet representerer et stort nok utvalg av medlemsmassen til å ta en beslutning 
på et såpass usikkert grunnlag.  
 
Innstilling: NORLYS bes i samarbeid med de største miljøene for LYS seiling etablere en standard 
for hva LYS Racing er fra og med sesongen 2010. Det forutsettes at LYS Racing og LYS Cruising 
båter skal kunne konkurrere på samme bane der det ikke er grunnlag for å dele mellom Racing og 
Cruising.  
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Endring av årsmøtetidspunkt 
Forslagsstiller: Styret 
 
Etter forslag fra årsmøtet forrige år, ønsker styret å fremme forslag om endring av NORLYS 
årsmøtetidspunkt og regnskapsår.  
 
Dette er et forslag som krever endring av NORLYS lover § 3. første avsnitt, samt § 11.  
 
I styremøte 3. oktober ble saken diskutert, og fra tidligere årsmøte er det foreslått å legge nytt årsmøte 
til januar. I styrets diskusjon ble det fremholdt et ønske om å kunne legge møtet enda senere, slik at 
NORLYS kan avvikle årsmøte i tilknytning til et annet større arrangement for seilere på vinterhalvåret. 
NORLYS er kjent med at det avvikles NSF seilting og for så vidt også vinterseminar for dommere- 
arrangører og målere. Ved å legge et årsmøte tidsmessig og geografisk i tilknytning til et slikt 
arrangement, er det rimelig grunn til å tro at oppmøte vil være større enn et årsmøte tett opp under jul 
(som det i praksis blir med dagens lover). Dette basert på det faktum at delegatene og deltagerne på 
slike arrangementer ofte også er LYS-seilere og NORLYS medlemmer.  
 
Ut fra dette foreslås endring av § 3 første setning fra:  
§ 3 Årsmøte 
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og holdes minst èn gang pr. år, senest  31.desember. 
 
Til  
§ 3 Årsmøte 
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og holdes minst èn gang pr. år, senest 31.mars 
 
Denne endringen vil også medføre at man kan åpne for endring av NORLYS lov § 11 om 
regnskapsår, og derav følge normen for hva som er anbefalt fra Norges idrettsforbund, hvor 
regnskapsåret følger kalenderåret. Dette vil og gi regnskapsfører rimelig tid til å sluttføre regnskap, slik 
at revisorer kan gjennomføre sitt arbeid under mindre tidspress enn i dag.  
 
Styret foreslår derfor endring av § 11 fra:  
§ 11 Regnskapsår 
Regnskapsåret regnes fra 1. desember til 30. november. 
 
Til  
§ 11 Regnskapsår 
Regnskapsåret regnes fra 1. desember til 30. november. 
 
Lovene sier i § 3, tredje avsnitt: 
Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på 
sakslisten i innkallingen, der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslåes endret og hva 
endringen vil gå ut på. 
 
I og med at foreslåtte lovendringer ikke er oppført i innkalling datert 12.11.08, vil endring først være 
mulig ved ny innkalling til årsmøte. Dette kan skje gjennom ekstraordinært årsmøte.  
 
Innstilling: NORLYS innkaller til ekstraordinært årsmøte tidsmessig knyttet til NSF seilting i 
Stavanger 2009 for å foreta nødvendige lovendringer.  
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