
DM praktiske informationer og program 
 

Indbydelse og sejladsbestemmelser 
Kan findes på Manage2Sail – her finder du også øvrige væsentlige informationer. Manage2Sail er stævnets 
officielle opslagstavle. 

”Tune-up” sejlads onsdag 18/8 
Ved Svanemøllekredsens onsdagsejlads sejler Spækhuggerne som sædvanlig på egen bane (bane 2, egen 
start), men banen vil blive gjort længere, så den minder om en DM-bane. 

Følg med på Facebookgruppen ”Spækhuggersejlerne i Svanemøllen”, 
https://www.facebook.com/groups/142829549124283 

Placering af både 
Svanemøllehavnen er desværre for stor og kompleks til, at det har kunne lykkedes at samle bådene i et 
fælles område eller bro. Ved ankomst til havnen skal man derfor blot finde en ledig/grøn plads og ligge sig 
der. Ved registrering i bureauet vil I få udleveret et mærke, så havnen ved at I ligger gratis. 

Registrering 
Vi håber at en stor del af registreringen kan foretages online, jf. mail sendt til deltagere d. 11. august. 
Online registrering kan foretages her: https://forms.gle/gMKu8J4Pp7f4SZPF8 

Bureauet er placeret i K.A.S.’ klubhus. Der er åbent for registrering: 
Torsdag d. 19/8, kl. 16-19 
Fredag d. 20/8, kl. 08-09. 

Ved registrering vil I få udleveret sejladsbestemmelser og evt. gæstemærker til havnen. Bestilte t-shirts vil 
også blive udleveret. 

Vigtige huskepunkter 
Dette skal du huske, når du deltager: 
• Betalt kapsejlads licens til Dansk Sejlunion – det betyder samtidig at båden er målt og har et DS 
klassebevis (se nærmere på http://websejler.dk/da/sogbaade) 
• Betalt medlemskab af Spækhugger klubben 
• Alle ombord skal være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion (eller WS) 
• Betalt ansvars forsikring for båden 
• Alle sejl skal have en DS sejlknap eller være målt/stemplet på anden vis. 
• I storsejl og spiler skal være det nummer, som fremgår af bådens klassebevis. 

Ombord skal forefindes: 
• Et anker, vægt mindst 4,5 kg. 
• Mindst tre meter kæde med en vægt på mindst 4 kg. Alternativt til kæde kan anvendes forfang af 
blyvedhængt tovværk, såfremt dette overholder mindstemål og -vægt for kæden. 
• Ankerline med en længde på mindst 30 meter i et samlet stykke og en brudstyrke på mindst 1000 kg. 
• En redningsvest eller svømmevest (DVN-godkendt) pr. ombordværende person. Vær obs på, at det 
fremgår af sejladsbestemmelser, at redningsvest el. lign skal bæres fra båden forlader land og indtil den 
igen lægger til land. 
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• Lænsepumpe eller pøs med rumindhold på mindst otte liter. 
• Typegodkendt elektrisk lanterne. 
• Et kompas af skibstype. 
• En padle minimum 1200 mm lang. 

Klassereglerne finder du her; http://www.spaekhugger.dk/teknik/klasseregler/ 

Besætningen er på 3 personer - dog kan den være 4, hvis de alle er kvinder. Som udgangs punkt er det 
besætningen, der er tilmeldt, som sejler alle sejladser. Får en deltager forfald (sygdom, rejse o. lign.) efter 
tilmelding og før afslutning af mesterskabet, kan en reserve indsættes i stedet, såfremt kapsejladskomitéen 
efter skriftlig ansøgning godkender udskiftningen. Eventuelle medaljer tildeles efter kapsejladskomitéens 
afgørelse. Hvis I allerede før stævnet ved, at I får behov en reserve, så send jeres ansøgning straks, så det er 
afklaret før stævnet. Jeres ansøgning skal sendes til stævneleder Charlotte Andersen, kapsejlads@kas.dk. 
De samlede DS-DM statutter kan læses her; https://dansksejlunion.dk/media/8d8b96b98d873a7/dm-
statutter.pdf 

VHF 
Der vil blive givet informationer via VHF fra banelederen supplerende til de vanlige flagsignaler. Så hvis I vil 
høre med, skal I medbringe en VHF. Kanal oplyses på Manage2Sail. 

Program 
Onsdag d. 18/8 18:10 Tune-up sejlads på lang bane i Svanemøllebugten. 

Torsdag d. 19/8 14:00 Kranen åbner 
 16:00 Bureauet åbner 
 19:00 Bureauet lukker 

Fredag d. 20/8 08:00 Morgenmad 
 08:00 Bureauet åbner 
 09:00 Bureauet lukker for registrering 
 10:55 Første varselsignal 
 xx:xx Moleøl og pølser efter sejlads 
 19:00 Klub-middag 
 20:00 Generalforsamling Spækhuggerklubben 

Lørdag d. 21/8 07:30 Morgenmad 
 09:55 Første varselsignal 
 xx:xx Moleøl og pølser efter sejlads 
 19:00 Festmiddag 

Søndag d. 22/8 07:30 Morgenmad 
09:55 Første varselsignal 
xx:xx Moleøl og pølser efter sejlads 
xx:xx Præmieoverrækkelse 
 

Bureauet er placeret i K.A.S.’ kontor i stueetagen i K.A.S.’ klubhus. Morgenmad og festmiddag vil blive 
indtaget i festlokalet på 1. sal. Moleøl og hygge efter sejladserne vil foregå udenfor K.A.S.’ klubhus.  
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