
 

           Sejlklubben København 

 

 

DS DM 

For Spækhugger 

Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København 

Kalkbrænderihavnen 

Sundkrogskaj 19 

24. – 26. august 2018 

Invitation 

 

1 REGLER 

1.1 
 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og 
Dansk Sejlunions forskrifter. 

1.2 Desuden gælder følgende regler: 

 Statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport 

 Der startes ikke i vindhastigheder under 2 m/s og over 12 m/s. Der anvendes følgende 
definition: ”Vindhastigheder er vindmålinger ca. 2½ meter over vandoverfladen i frit 
farvand i en periode på 10 minutter med min. 5 målinger.” 

 Klasseregler for Spækhuggere. 

 Deltagende både skal sejles af 3 personer. Dog må både der udelukkende sejles af kvinder 
sejles af 4 personer. 

1.3 Reglerne er ændret således: 

 Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter 
første båd, noteres ”ikke fuldført”. 

 Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf. 

 Regel 60.1 ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. 
visse dele af sejladsbestemmelserne. 

 RRS 62.1(a) ændres, så en afvigelse i sejladstiden for første båd ikke kan danne grundlag 
for godtgørelse Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire 
minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”. 

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne som vil være 
tilgængelig på Den digitale platform, senest en uge før første sejldag.  
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler. 
 

2 REKLAME 

 Både kan pålægges at føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. 
 

3 DELTAGELSE OG TILMELDING 

3.1 Stævnet er åbent for følgende både: Spækhuggere 

3.2 
 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes via Tilmeldning og betaling senest 8. 
august. Ved senere tilmelding pålægges et gebyr på. Kr. 200,00.  

3.3 Senere tilmeldinger accepteres på følgende betingelser: ved senere tilmelding end 8. august 2018 
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skal stævneledelsen kontaktes på forhånd pr. mail dm2018@kvindelig-sejlklub.dk 
 

3.4 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage:  
I forhold til DM-statutternes bestemmelse om, at titlen Danmarksmester og medaljerne vindes af den 
bedst placerede besætning, som er medlem af en dansk sejlklub, skal medlemskab af en dansk 
sejlklub være opnået før og dokumenteret ved registreringen. 
 
Ønskes udskiftning af besætningsmedlemmer, eller ønskes der, at sejle med et andet sejlnummer 
end båden er registreret med, anmodes der skriftligt om dette. Udskiftningen kan først finde sted efter 
at kapsejladskomiteen har godkendt ansøgningen. Ansøgninger afleveres i bureauet ved 
registreringen enten d. 23. august kl. 16:00-21:00 eller d. 24. august mellem kl. 8:00 og 9:00.  

Kopi at målerbrev eller klassebevis skal sendes til dm2018@kvindelig-sejlklub.dk ved tilmelding, med 
angivelse af bådens nationalitetsnr. og navn i emnefeltet. Alle sejlnumre skal være i 
overensstemmelse med de angivne på målerbrev.  

4 INDSKUD 

4.1 Indskuddet udgør: kr. 1500,00 pr. båd. 
 

5 TIDSPLAN 

5.1 Registrering: 
Dato: Torsdag d. 23. august fra kl. 16:00 - 21:00 og fredag d. 24. august fra kl. 8:00- 9.00 i 
Kalkbrænderihavnen. 
  
 

5.2 Udstyrsinspektion og stævnemåling: 
Dato: 23. august 2018 mellem kl. 16:00 og 21:00 i Kalkbrænderihavnen. 
 

5.3 Dato Antal planlagte sejladser Første varselssignal 

 Fredag 24/8 4 10.55 

 Lørdag 25/8 4 09.55 

 Søndag 26/8 4 09.55 

  

5.4 På stævnets sidste planlagte sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl.15.00 
 

6 MÅLING 

6.1 Både kan blive udtaget til udstyrsinspektion og stævnemåling. 

6.2 En båd skal overholde RRS 78.1 før den kan få lov til at deltage i kapsejladsen. 
 

7 SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladsbestemmelserne vil fremgå af den digitale platform senest en uge før første sejldag ved DM 
Den digitale platform  

8 STED 

8.1 Stævnet gennemføres fra Kalkbrænderihavnen 

8.2 Banen er beliggende i Svanemøllebugten 
 

9 
 

BANERNE 
Der sejles på en op/ned bane 

10 STRAFSYSTEMER 
RRS 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf 
 

11 POINTGIVNING 

11.1 4 sejladser er krævet for at udgøre en serie. 

11.2 (a) Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen 
af bådens point fra hver sejlads. 

 (b) Hvis fra 5 til 8 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af 
bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 

 (c) Hvis 9 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen 
af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens to dårligste point. 
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12 LEDSAGEBÅDE 
Holdledere, trænere og andre ledsagere, må ikke befinde sig på banen når der kapsejles. 
 

13 PLACERING AF BÅDE 
Spækhuggere ikke hjemmehørende i Svanemøllekredsen, kan ligge gratis fra søndag d. 19. august 
til lørdag d. 1. september 2018. Alle deltagende både ligger gratis i Kalkbrænderihavnen fra onsdag 
d. 23. august til mandag d. 27. August 2018. Er der brug for havneplads længere tid, end de 
ovenstående angivne perioder, trækkes pladsleje i automaten. 

14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 
Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med 
kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.  
 

15 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER 
Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter 
klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads.   

16 RADIOKOMMUNIKATION 
Når en båd kapsejler, må den hverken udsende eller modtage tale og datasignaler, som ikke er 
tilgængelige for alle både, undtagen i nødsituationer.  
 

17 Præmier 
Der sejles om Dansk Sejlunions DM medaljer til de tre første besætninger der opfylder kravene i 
Statutter for Danmarksmesterskab. 
Vinderen af Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab overdrages vandrepræmien Bronze 
Spækhugger. 
Tillige overrækkes præmier for hver 5. startende båd.   
 

 
 
Baneleder er Jørgen Tulstrup 

Formand for protestkomiteen vil blive oplyst på den digitale platform senest 4 uger før første sejldag. 
  



Praktisk info: 
 

Inden stævnet 

Da stævnet er et Danmarksmesterskab er der en række formalia, der skal være overholdt. Alle 
besætningsmedlemmer skal være medlem af en sejlklub under dansk Sejlunion (gælder ikke for 
udenlandske både, der ikke kan modtage titlen af Danmarksmester). 

Såfremt ejeren af båden ikke er ombord under stævnet, skal der skrives en låneerklæring, som sendes til 
stævnelederne på mail dm2018@kvindelig-sejlklub.dk. 

Ønskes udskiftning af besætningsmedlemmer, eller ønskes der at sejle med et andet sejlnummer end båden 
er registreret med, anmodes der skriftligt om dette. Udskiftningen kan først finde sted efter at 
kapsejladskomiteen har godkendt ansøgningen.  

Kopi at målerbrev eller klassebevis skal sendes til dm2018@kvindelig-sejlklub.dk ved tilmelding, med 
angivelse af bådens nationalitetsnr. og navn i emnefeltet. Alle sejlnumre skal være i overensstemmelse med 
de angivne på målerbrev.  
 
Camping 

Det er muligt at stille campingvogne/autocampere på vores vinterplads i Nordhavnen, Østersøvej 30. Der er 
ca. 2,5 km fra vores vinterplads til Kalkbrænderihavnen. 

Sleep in både 

Mangler du et overnatningssted, så kontakt stævnelederne. Der er flere bådejere i havnen, som gerne vil 
låne deres både ud til overnatning for deltagere ved stævnet. 

Parkering 

Lige omkring Kalkbrænderihavnen er der begrænset med gratis parkeringspladser. Der er dog rig mulighed 
for at parkere gratis ved vinterpladsen.  Der er langs molen nord for klubhuset betalingspladser, samt at der 
er en betalingsparkeringsplads Sundkrogsgade 23.  

 

Kranløft 

Det vil være muligt at få løftet båden for at spulet bunden mod betaling. I tidsrummet kl. 16:00 – 20:00 
torsdag d. 23. august, er det muligt for både ikke hjemmehørende i Svanemøllehavnen at få løftet båden for 
kr. 300,00. Dette foregår i Skudehavnen i Københavns Nordhavn (ved Jacob Jensens bådværft). 

Udenfor vil dette tidsrum det være Jacobs Jensens bådværft som står for løftet. Her er prisen pr. løft kr. 
1100,00. Båden hænger i kranen i ca. 30 minutter.   

Send venligt mail til stævneledelsen, hvis du vil have spulet bunden. Stævneledelsen forbeholder sig ret til 
bestemme hvornår de enkelte løft vil foregå.  

Det er ikke tilladt at tage båden op under selve stævnet, med mindre der specifikt er givet tilladelse til dette 
af kapsejladskomiteen.  

Toilet og bad 

Der findes toiletter og bad ved klubhuset østlige hjørne. Derudover er der også toiletter i forbindelse med 
klublokalet på 1. sal.  

Adgangsforholdene klublokale og toiletter oplyses ved ankomst til havnen.  
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Tidsplan 

Torsdag d. 23. august 

Bureauet åbent for registrering kl. 16:00 – 21:00 

Der er ikke officiel bespisning torsdag, men det er muligt at tænde grillen og grille – såfremt der er mindst 50 
tilmeldt til spisning torsdag aften, er det muligt at købe mad. Tilmeldingen til dette gør du sammen med hele 
tilmeldingen. Det er muligt på tilmeldingssiden at følge med i, hvor mange der har tilmeldt sig. Der er kontant 
betaling på dagen.  

Fredag d. 24. august 

Kl. 7:30 – 9:00 morgenmad i klublokalet 

Kl. 8:00 – 9:00 Bureauet åbent for registrering af afhentning af trackere 

Når du kommer i havn efter dagens sidste sejlads afleveres trackeren i bureauet 

Aftersailing 

Kl. 18:00 Aftensmad i klublokalet for dem, som er tilmeldt og har betalt 

Kl. 19:00 generalforsamling, Spækhuggerklubben 

Lørdag d. 25. august 

Kl. 7:30 – 9:00 morgenmad i klublokalet 

Kl. 8:00 – 9:00 Bureauet åbent for registrering af afhentning af trackere 

Når du kommer i havn efter dagens sidste sejlads afleveres trackeren i bureauet 

Aftersailing 

Kl. 18:00 Festmiddag i klublokalet for dem, som er tilmeldt og har betalt 

Søndag d. 26. august 

Kl. 7:30 – 9:00 morgenmad i klublokalet 

Kl. 8:00 – 9:00 Bureauet åbent for registrering af afhentning af trackere 

På stævnets sidste planlagte sejladsdag, vil der ikke blive afgivet varslingsskud senere end kl. 15:00. 

Når du kommer i havn efter dagens sidste sejlads afleveres trackeren i bureauet 

Aftersailing 

Efter at alle er kommet i havn -  En uformel traditionsbunden anretning, for dem som er tilmeldt og har betalt 

Tidspunktet for præmieoverrækkelse søndag aften vil blive offentliggjort via opslag og på Den digitale 
platform, men vi foregå samtidig med ”aftensmaden”. 

Forplejning 

Morgenmaden er inkluderet i deltagergebyret. 

Frokost/madpakke: der kan bestilles en sandwich for kr. 45 pr. dag pr. person 

Aftensmad fredag: kr. 90,00 pr. person ekskl. drikkevarer 

https://kvindelig-sejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=105
https://kvindelig-sejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=105


Festmiddag lørdag: 250,00 pr. person, ekskl. drikkevarer 

Let anretning søndag kr. 50,00 pr. person inkl. En øl/vand 

 

Opsamling: 

Tilmelding og betaling foregår via Kvindelig Sejlklubs hjemmeside: 

Tilmeldning og betaling 

Her vil du også løbende kunne, se hvem der har tilmeldt sig.  

Med henvisning til Statuetter for Danmarksmesterskaber i sejlsport, vil alle resultater blive offentliggjort på en 
åben digital platform. Den digitale platform 

Spørgsmål: dm2018@kvindelig-sejlklub.dk 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Stævnelederne 

Birgitte Nielsen, Kvindelig Sejlklub 

Klaus Mouritz Kristensen, Sejlklubben København 
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