
Indbydelse til DM 2008 for Spækhuggere 
 
 

Faaborg Sejlklub 
indbyder til 

Åbent DS-DM 2008 for 
Spækhuggere 

14. til 16. august 2008. 

 

Program 

Onsdag 13.  
14:00 
17:00 

19:00 

Bureauet åbner. 
Åbningsceremoni. 

Tune Up sejlads. 

Torsdag 14.  

07:00 
08:00 

10:55 
 
19:00 
20:00 

Morgenmad. 
Bureauet åbner. 

Varselsskud for dagens 1. sejlads.  
Efterfølgende sejladser straks efter forrige. Moleøl ved hjemkomst. 
Aftensmad. 
Generalforsamling i Spækhugger klubben. 

Fredag 15.  

07:00 
08:00 
09:55 
 

19:00  

Morgenmad.  
Bureauet åbner. 
Varselsskud for dagens 1. sejlads.  
Efterfølgende sejladser straks efter forrige.  

Moleøl ved hjemkomst. 
Aftensmad. 

Lørdag 16.  

07:00 
08:00 
09:55 
 

19:00  

Morgenmad. 
Bureauet åbner. 
Varselsskud for dagens 1. sejlads.  
Efterfølgende sejladser straks efter forrige.  

Moleøl ved hjemkomst. 
Festmiddag. Præmieuddeling og afslutning. 

 

 

1. Regler 
Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler, inkl. Skandinavisk Sejladsforbunds og Dansk 
Sejlunions forskrifter, undtagen hvor de ændres af sejladsbestemmelserne, DS statutter for DM. 
Reklamekategorien er A. 
 

2. Tilmelding                                                                                                                                                 
Tilmeldingsfristen er den 31. juli 2008.  

Tilmelding sker på Spækhugger klubbens hjemmeside www.spaekhugger.dk.           
Tilmeldingen accepteres kun, når Faaborg Sejlklub har nedenstående i hænde senest ved registrering: 
Kopi af gyldigt klassebevis. 
Police og kvittering for tredjeparts ansvarsforsikring med en minimums dækning på kr. 5 mio. 
Liste med sejlknapnumre, se § 5. 

Dokumentation for medlemskab af sejlklub godkendt af ISAF for alle besætningsmedlemmer. 
Betaling af startgebyr og bestilt mad på klubbens konto i Danske Bank  
reg.nr. 0905 Konto nr. 3588 0005 59 (se priser under pkt. 16). 
Eventuel låneerklæring. 

http://db.spaekhugger.dk/ForsideWWW.asp
http://www.spaekhugger.dk/


3. Tidsplan for sejladserne 

Torsdag den 14.08:               1. varselsskud kl. 
10.55 
Fredag den 15.08:                 1. varselsskud kl. 
09.55 
Lørdag den 16.08:                 1. varselsskud kl. 
09.55 
Lørdag den 16.08: Sidste sejlads afvikles med 

varselsskud senest kl.14.55. 

 
4. Bane 

Op/ned bane med krydsmærke, afvisermærke, gate 

og bundmærke.  
Banen udlægges syd-øst for Faaborg havn.  

 
5. Måling 

Målekontrol i henhold til klasseregler kan forekomme 

både før, under og efter stævnet  

 

6. Sejladsbestemmelser 

Sejladsbestemmelser udleveres ved registrering i bureauet. 

  

7. Registrering 

Bådene skal registreres i bureauet, hvor sejladsbestemmelserne udleveres. Registreringen skal være 
tilendebragt og sejladsbestemmelserne afhentet senest torsdag den 14.08. kl. 09.00. Både, der ikke opfylder 
dette krav, vil blive betragtet som ikke startet i første sejlads (vil blive tildelt DNS). 
  

8. Antal sejladser 

Der forsøges gennemført 10 sejladser, hvoraf 5 sejladser skal gennemføres for at stævnet kan udgøre et DS-
DM. Hvis der gennemføres 5 eller flere sejladser kan dårligste resultat i 1 sejlads fratrækkes.   
 

9. Pointsystem 

Lavpointsystem, tillage A. 

 

10. Begrænsninger for optagning 
Bådene må ikke tages op i løbet af stævnet fra kl. 09.00 på den første sejladsdag til måltagningen efter 
sidste sejlads, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og 
godkendelse. 

 

11. Bureau 

Bureauet er placeret i klubhuset. Onsdag er der åbent fra kl. 14 til 20. Torsdag til lørdag dage åbner  
bureauet kl. 08.00. Lukketiden for bureauet afhænger af antallet af protester, se derfor opslag på stævnets 
officielle opslagstavle, som vil være et vindue i klubhuset. 
  

12. Premier 

DS´ DM medaljer til bedst placerede danske både og den udsatte vandrepokal ”Bronze Spækhuggeren”. 
Derudover er der præmie for hver femte deltagende båd. 
  

13. Havneplads 

De deltagende både kan ligge vederlagsfrit på anvist plads ved Faaborg Sejlklubs bro fra onsdag til søndag.  

Ophold udover anførte aftales med havnefogeden. 
 
 

http://db.spaekhugger.dk/ForsideWWW.asp


14. Servicemeddelelser 
Bad i Fåborg Sejlklub og 2 steder på havnen 
 
Parkering er gratis på havneområdet 
 
Løft af båd forud for stævne 
Det vil efter aftale og mod en betaling på 200 
kr. i forbindelse med tilmelding være muligt at 

få løftet båden forud onsdag eftermiddag. Der 
er et begrænset antal tider som tildeles efter 
først-til-mølle-princippet.  
Der påregnes 20 min pr. løft. 
 

15. Overnatning  
Telte kan opstilles på grønt område ved 
slagteriet.  
Campingvogne kan opstilles på de øvrige 

landarealer. 
 
Andre muligheder er 

 
Fåborg Camping 
www.svanningecamping.dk 
 
Fåborg Byferie 
Torvegade 10 
5600 Fåborg 

Telefon 22130651 
 
Hotel Fåborg 
Torvet 13 
5600 Fåborg 
Telefon 62611010 
 

 

 
Hotel Færgegaarden 
Chr.d.IXs vej 31 
5600 Fåborg 

Telefon 62611115 
www.hotelfg.dk  
 
Hotel Faaborg Fjord 
www.hotelfaaborgfjord.dk 

16. Priser 
Startgebyr: 850 kr. 
Morgenmad og madpakke: 80 kr. Aftensmad 
Onsdag, torsdag og fredag 125 kr. Festmiddag 
lørdag 175 kr.            

Alle madpriser er pr. person og uden 
drikkevare.  
  

17. Ansvar 
Deltagelsen sker i overensstemmelse med DS´ 

statutter for DM og ISAF kapsejladsregler. Man 
deltager i stævnet fuldstændig på 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 deltagelse i 

stævnet, hverken før, under eller efter stævnet. 

 
 

 

http://www.svanningecamping.dk/
http://www.hotelfg.dk/
http://www.hotelfaaborgfjord.dk/

