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INDBYDELSE 

 
1 REGLER 
1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds 

og Dansk Sejlunions forskrifter. 
1.2 Desuden gælder følgende regler 

Dansk Sejlunions statutter for Danmarksmesterskaber 
Spækhugger klasseregler 

1.3 Reglerne er ændret således: 
Indledningen til Del 4 ændres, så kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun 
gælder, når der kapsejles. 
Reglerne 44.1 og 44.2 ændres, jf. punkt 9 
Regel 35 og A4 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første båd, noteres 
”ikke fuldført”. 
Regel 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af sejladsbestemmelserne. 
Regel 61.3 og 62.2 ændres, så protestfristen, der er 90 minutter, både gælder for protester og 
anmodning om godtgørelse fra både samt for protester fra kapsejladskomité og protestkomité. 
Regel 66 ændres, så fristen for genåbning af en høring er kortere end reglen foreskriver. 
Regel A4 ændres således: Både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres 
”ikke startet”. 
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. 

2 DELTAGELSE OG TILMELDING 
2.1 Stævnet er åbent for følgende både: Spækhugger med gyldigt klassebevis/målerbrev. 
2.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: Deltagerne skal være medlem af 

en sejlklub under DS eller en godkendt klub under ISAF. Ejer eller rorsmand skal være medlem af 
Dansk Spækhugger klub. 

2.3 
 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved indsendelse af vedlagte 
tilmeldingsblanket senest den 15. juli 2009 på mail til: elskebet@privat.dk eller ved 
indsendelse af tilmelding til Elsebeth Borch, Rolighedsparken 17, 3060 Espergærde. 
Tilmeldingsgebyr indbetales samtidig med indsendelse af tilmeldingsblanket til Reg.nr.: 6301 
konto: 1323946 med oplysning om sejlnummer. Ved registrering skal der afleveres fornøden 
dokumentation for deltagernes krævede medlemsforhold, klassebeviser og forsikringsforhold. 

2.4 Senere tilmeldinger accepteres på følgende betingelser: Tilmeldingsgebyr tillægges kr.: 200,00 
kr. 

3 INDSKUD 
3.1 Tilmeldingsgebyret udgør: kr.: 1200,00 kr som includere morgenmad og madpakke smørring 

fredag og lørdag morgen for bådens bemanding. Madbilletter udleveres ved registrering. 

4 TIDSPLAN 
4.1 Registrering:  

Torsdag d. 6. August 2009 kl. 17.00 – 20.00 I Sletten Bådeklub klubhus, Sletten Havn 10, 3050 
Humlebæk  

4.2 Måling og kontrol: 
- Der er ikke generel vejning eller båd måling under stævnet. 
- Måling og kontrol forestås af Spækhugger klubben i.h.t. til klassens regler. 
- Det i klassereglerne foreskrevne sikkerhedsudstyr skal forefindes om bord under 

kapsejladsen. 
- Der kan blive udført stikprøvekontrol fredag og lørdag og mangler vil medføre 

diskvalifikation. 



4.3 Sejladsdage:  
Fredag den 7. august 2009 – der forsøges gennemført 5 sejladser. 
Lørdag den 8. august 2009 – der forsøges gennemført 5 sejladser. 
Søndag den 9. august 2009 – Reservedag – kun hvis mindre end 4 sejladser er gennemført. 
 

  
4.4 Varselssignalet for den første sejlads er planlagt afgivet  

Fredag kl.09:55 
Lørdag kl. 09:55 
Søndag kl. 09:55 – Reservedag. 
Opmærksomhedssignal for efterfølgende sejladser vil blive afgivet hurtigst muligt. 
Lørdag (evt. Søndag) vil der ikke blive afgivet varsels signal senere end kl. 16:00 
 

5 
 

MÅLING OG KONTROL 
Gyldigt målebrev/klassebevis skal fremvises ved registrering. 

Ved registrering skal opgives numre i sejlknapper for alle sejl, der benyttes under stævnet. 

Alle sejlnumre skal være i overensstemmelse med bådens nationalitetsnummer i målebrev - 
eventuelle dispensationsansøgninger vedrørende dette punkt skal indgives skriftligt i forbindelse 
med tilmeldingen. 

- Låneerklæring skal afleveres ved registrering såfremt ejer fra målebrev ikke er ombord under 
stævnet. 

6 SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen. 
 

7 STED 
7.1 Stævnet gennemføres fra Sletten Bådeklub i Humlebæk. 
7.2 Banen er beliggende øst for Sletten Havn. 

 
8 
 

BANERNE 
Der sejles på en op og ned bane med start på den ene side af dommerbåd og mål på den anden 
side, med afvisermærke ved topmærket samt gate som bundmærker. 

Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for første båd bliver 60 minutter. 
8.1 Afstanden fra sejlklub til kapsejladsområdet er ca. 1½ sømil 

 
9 STRAFSYSTEMER 
  Regel 44.1 og 44.2 er ændret, så der kun kræves en strafomgang indeholdende en stagvending og 

en bomning. 
 

10 POINTGIVNING 
10.1 Der anvendes lavpointsystemet. 
10.2 Der skal gennemføres mindst fire pointgivende sejladser, samt kapsejles i mindst 6 timer, 

for at mesterskabet får officiel status. 
 

10.3 Gennemføres 5 eller flere sejladser kan enhver båd fraregne den dårligste placering efter 
tillæg ”A”. 

11 LEDSAGEBÅDE 
Både, som hører til trænere og andre ledsagere, skal holde en afstand fra kapsejladsområdet på 50 
meter. 

12 PLACERING AF BÅDE 
Bådene skal placeres på de anviste pladser. 

13 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 
Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet fra kl. 08.00 på den første sejladsdag til måltagning 



efter sidste sejlads, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige 
godkendelse. 
 

14 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKKAR 
Dykkerudstyr, plastikkar og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde fra kl. 08.00 
på den første sejladsdag til måltagning efter sidste sejlads. 

15 RADIOKOMMUNIKATION 
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige 
for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner. 
 

16 PRÆMIER 
Der uddeles præmier for hver femte deltagende båd samt DS mesterskabsplaketter. 
 

17 ANSVARSFRASKRIVNING 
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at 
deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, 
personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 
 

18 FORSIKRING 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en 
minimumsdækning på 10 mio. kr. ved skade på personer og 2 mio. kr. ved skader på ting, eller 
tilsvarende i anden valuta. Policekopi afleveres ved registrering, samt underskrevet låneerklæring, 
såfremt der sejles i en lånt båd. 
 

19 YDERLIGERE INFORMATION 
Yderligere oplysninger fås på www.slettenbaadeklub.dk 
  
 

 

Øvrige bemærkninger: 

Placering af både: 

Bådene kan frit ligge i Sletten Havn fra torsdag til og med Søndag, kun 2 
nætter, er includeret i tilmeldingsgebyr.  Tillægsdage afregnes med 
havnefogeden til havnens normale takster. Der gøres opmærksom på at 
sildesæsonen er startet og der skal gives plads for losning ved middagstid alle 
dage under stævnet.  

 

Kran til løft af både: 

Bådværftet tilbyder optagning og højtryksspuling af bund til  600 kr pr. båd. 
Det forudsættes at arbejdet kan afsluttes indenfor en halv time. Såfremt der 
skal foretages arbejde ud over den halve time aftales pris med værftet. 

Den aftalte pris forudsætter at arbejdet udføres i tidsrummet 0800 – 1600 på 
hverdage. 

 

 



Fortæring: 

Morgenmad og madpakker (smør-selv) fredag og lørdag  morgen er 
includeret i tilmeldingsgebyr. Prisen for middag fredag og lørdag aften er 
henholdsvis 95 kr og 225 kr pr. Person. Bestilling og betaling sker ved 
registrering. 

 

Parkering: 

Der kan ikke parkeres på havneområdet. Der kan parkeres på Humlebæk 
skole, Humlebæk Hallen eller på Bjerre strand. 

 

Campingvogne: 

Der kan opstilles campingvogne på arealet ved Humlebæk Skole på anviste 
pladser uden gebyr. 

Der kan overnattes i Humlebæk Skoles gymnastiksale, 2 stk. efter anvisning 
fra Jørgen Olsen. 

Ellers kan campingpladser i området benyttes, f.eks. Nivå Camping. 

 

Opbevaring af grej: 

Påhængsmotorer og andet grej kan opbevares på anviste pladser. 

 

Toiletter og bad: 

Sejlklubbens toiletter i klubhus og toiletter ved parkeringsplads, kan frit 
benyttes. 

Bad i enden af ishus kan benyttes med poletter, som kan købes i Kabyssen i 
klubhuset. 


	INDSKUD

