
Spækhugger DM 2020 får ny arrangør 

Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København har den 12. juni meddelt Spækhugger 
klubben at de ikke ser sig i stand til at arrangere vores DM 2020 20-21-22 august.


Baggrunden beskriver de her;

Da Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København bød ind på at være værter for DM 
2020 for Spækhugger, var det med baggrund i at vi ønskede at afholde et brag af et 
jubilæumsstævne og –fest.

I mellemtiden har COVID-19 sat sit præg på verden og har for mange gjort 
hverdagen anderledes. I den forbindelse er der noget som vi alle fortsat kan gøre 
uændret, men der er også en del ting som er forandret.

Der, hvor den største udfordring ses er i forhold til de sociale aktiviteter på land.  
Uanset at det formenligt vil være forventeligt, at forsamlingskravet for foreninger 
under DIF, vil være på 200 personer til august, er der fortsat anbefalingerne om 
afstand som gør sig gældende.  Umiddelbart er der fra myndighederne ikke 
indikeret noget om at der vil blive ændret for disse anbefalinger.

Der ønskes på ingen måder at gå på kompromis med anbefalingerne om 
afstandskrav ved de sociale aktiviteter - hverken anbefalingerne fra myndighederne 
eller DIF og Dansk Sejlunion.  Derfor anses det ikke for muligt at afholde den fest 
som var lagt i støbeskeen.  I forlængelse af dette er det også observeret, at der 
blandt sejlere er forskellige holdninger til hvorvidt afstandskrav skal overholdes eller 
ej.

Udover at sejlklubberne skal sikre at de frivillige har mulighed for at udføre det 
frivillige arbejde i overensstemmelse med retningslinjerne, så skal de frivillige ikke 
sættes i en situation, hvor det bliver nødvendigt at henstille en sejler til at holde 
afstand, bedre håndhygiejne mv.


 Med baggrund i ovenstående er det ikke muligt at holde jubilæumsfesten. 

I Spækhugger klubben anderkender og respekterer vi beslutningen i Kvindelig Sejlklub og 
Sejlklubben København.

De sidste 3 måneder har været slidsomme for enhver arrangør af større begivenheder. Der 
er indikationer for at vi kan samles op til 200 mennesker i august, men de præcise krav 
kendes forsat ikke og det vides ikke hvornår de er klar.

Alt dette slider på det frivillige engagement og vanskeliggør de praktiske muligheder for at 
forberede et DM.


Vi er naturligvis enige i, at et DM skal afvikles inden for de gældende retningslinjer.


I bestyrelsen havde vi 2 muligheder

Aflyse DM 2020 eller gå efter et DM, der som udgangspunkt kun indeholder det sportslige 
- læs sejladser.

Vi gav DM 2020 en chance og spurgte den 13. juni Hellerup Sejlklub som det første skud. 
Samme dag fik vi grønt lys og en aftale.


Det bliver i uge 34 - måske flytter vi det helt ind i weekenden den 22-23.

Vi holder møde om rammer og indhold den 21. juni - du kan læse mere her umiddelbart 
efter.


Jesper
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