
SEJLADSBESTEMMELSER 

1 Regler 

1.1  Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. 

Nordic Sailing Federations og Dansk Sejlunions 

”Kapsejladsreglerne” 2017 - 2020. 

1.2  For både med gyldigt DH-målerbrev/klassebevis i start 2 og i 

start 3 gælder dansk handicap(DH)2019. 

 For både i start 1, Flagløbet, sejles kapsejlads uden krav om 

klassebevis/målerbrev. 

1.3  Reglerne er ændret således ( i oversigt) : 

 - Regel 26 (Banerne) se tillæg A Banebeskrivelserne. 

 - Regel 35 ..Se punkt 14. 

- Regel 44.1 (Påtage sig en straf.) Se punkt 13. 

- Regel 60.1a (Ret til at protestere mod anden båd). Se punkt 

15.5. 

- Regel 61.3 (Tidsfrister for protester) og 62.2 (protestskema). 

Se punkt 15.3. 

onsdagskapsejladserne 

på Limfjorden vest for Aalborg 

Sæson 2019 

Alle kølbådstyper 

 



- Regel 62.1a (Protestkomiteen afgør fejl ved start ) Se punkt 

10.3 

2 Meddelelser til deltagerne 

2.1 Ændringer i sejladsbestemmelserne  vil blive slået op på 

”Aalborg Sejlklubs” hjemmeside under ”Kapsejlads” og på 

facebooksiden: ”Onsdagssejladser i Aalborg” 

https://www.facebook.com/groups/1267269230059913/?fref

=ts 

2.2 Hvis en sejlads opgives p.g.a. vindstille eller middelvind >11 

m/sec på Gjøl havn 

http://servlet.dmi.dk/bv/servlet/bv?stat=1196&map=map3&p

aram=none 

 vil det meddeles før kl.16 på samme facebookside. 

2.3. Resultaterne fra en aftensejlads m.m. vil blive læst op i Aalborg 

Sejlklubs klublokale (i forbindelse med aftensmaden) og 

komme på hjemmesiden og facebooksiden hurtigst muligt. 

 

5 Tidsplan 

5.1  Sejladsdagene er følgende onsdage og en enkelt lørdag i 2019: 

Forårs-serien : 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6 og 

26/6. 

Efterårs-serien : 7/8, 14/8, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 

og 28/9 ( med sæsonafslutning) 

5.2  Der sejles én sejlads pr. onsdag. 

5.3  Varselssignal for første start gives kl. 17:55. En starts 

startsignal er næste starts varselssignal. 
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6 Klasseflag 

Der sejles med 3 starter og hver båd får tildelt deres felt inden 

første kapsejladsdag. Start 1 (”Flagløbet”) vil starte med 

talstander 1, start 2 (”Store både”) med talstander 2 og start 3 

(”Små både”) med talstander 3. 

7 Kapsejladsområde 

Kapsejladsområdet vil være farvandet mellem Jernbanebroen i 

Aalborg og kompasmærket ”Øst” ved Fruensholm. 

8 Banerne 

I tillæg A er banerne beskrevet ved mærkerne i den rækkefølge og den side, 

de skal passeres. Banelængden er angivet i sømil. 

I tillæg B vises kortet over banernes mærker, d.v.s. bøjer, sømærker og start- 

og målbøjerne. 

De faste sømærker i farvandet skal respekteres med undtagelse af mærkerne 

4  og 5 , jfr. Pkt.9.1  

9 Mærker 

9.1  Mærke 1 (N 57gr03min624 og Ø09gr54min482), 

mærke 2 (N57gr03min771 og Ø09gr53min299) og 

mærke 3 (N57gr02min916 og Ø09gr51min316) er røde 

jordbær. 

Mærke 4 er 3.røde sømærke (talt fra Aalborg) og 

mærke 5 er 3. grønne sømærke (talt fra Aalborg). 

Mærkerne kan ses på tillæg B, søkortet. 

9.4  Startlinjen er mellem to udlagte jordbær ud for dommerhuset 

ved Skudehavnen. 



Hvis jordbærrene undtagelsesvis ikke er lagt ud, er startlinjen 

mellem dommerhusets vestligste punkt og skulpturen 

”Phantomet” på pieren ved Lindholm Brygge (på 

nørresundbysiden). 

9.5  Mållinjen er mellem et udlagt jordbær og det grønne havnefyr 

på den vestlige havnemole i Marina Fjordparken. 

Hvis jordbærret undtagelsesvis ikke er lagt ud, er mållinjen den 

linje, der skærer det grønne havnefyr og den udendørs trappe 

til første sal på sejlklubbens klubhus.  

10 Starten 

10.1  Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26 (i DS 

”Kapsejladsreglerne 2017-2020”). 

10.2  Startlinjen vil være mellem startlinjemærkerne ved 

dommerhuset på ydermolen ved Skudehavnen. (se pkt.9.4) 

10.3  Både, hvis varselssignal for startprocedure ikke er givet, må 

ikke sejle i startområdet under startproceduren for andre 

starter. 

12 Mål 

Mållinjen vil være mellem mållinjemærkerne ved Marina 

Fjordparken( se 9.5) 

13 Strafsystemer 

Regel 44.1 ændret, så to-runders-straffen erstattes af en-

rundes-straf (360gr.) hurtigst muligt. 

14 Tidsbegrænsninger 

Sejladstiden for første båd i mål vil være på ca. 90 minutter for 

alle klasser. En evt. afvigelse fra sejladstiden kan ikke danne 



grundlag for anmodning om godtgørelse. Dette ændrer regel 

62.1(a). 

Både som ikke fuldfører senest kl. 21:00 (kl. 13 den 28/9) vil 

blive noteret for DNF uden høring . Dette ændre regel 35, A4 & 

A5 

15 Protester og anmodning om godtgørelse 

15.1  Umiddelbart – og senest 1 time efter målgang - skal 

protesterende både praje dommerne og oplyse sejlnummeret 

på den eller de både, der protesteres imod. 

15.3  Protestfristen er for hver klasse 60 minutter efter at sidste båd 

har fuldført dagens sidste sejlads. Samme protestfrist gælder 

for protester fra kapsejladskomitéen og protestkomitéen samt 

anmodninger om godtgørelser. Dette ændrer regel 61.3 og 

62.2. 

15.4  Senest 24 timer efter protestfristen vil deltagerne mundtlig 

eller .telefonisk blive informeret om høringer, hvor de enten er 

parter eller vidner. Høringer afholdes i det lille teorilokale. 

Starttidspunktet for høringerne meddeles mundtligt. 

15.5  En båd kan ikke protestere på grundlag af påståede 

overtrædelser af SB 10.3 og 17. Dette ændrer regel 60.1(a). 

Protester mod disse regelbrud er et anliggende for 

protestkomitéen. Straffe for sådanne regelbrud kan være 

mildere end diskvalifikation, hvis protestkomitéen beslutter 

det.   

15.7  Der påbegyndes ingen protestbehandling efter kl. 22:00. 

Protestbehandlingen aftales efterfølgende mellem parterne. 

16 Pointgivning. 



16.1  Regel A9 (pointgivning ved en serie af sejladser, længere end 

et stævne) gælder, da der sejles en forårs- og en 

efterårssæson. 

16.2  Hvis færre end 4 sejladser i en forårs- eller efterårssæson 

gennemføres, vil en båds pointsum være lig med summen af 

bådens point fra hver sejlads. 

Hvis der er blevet gennemført 4-7 sejladser i en sæson, vil en 

båds pointsum i serien være summen af bådens point fra hver 

sejlads fratrukket dens højeste/dårligste point (en fratrækker). 

Hvis der er blevet gennemført 8 eller flere sejladser i en sæson, 

vil en båds pointsum i serien være summen af bådens point fra 

hver sejlads fratrukket dens to højeste/dårligste point (to 

fratrækkere). 

16.3  Båden med sit løbs laveste pointsum (efter  fratrækkere) får 

sæsonens 1.plads o.s.v. Årets vinder i  hvert løb findes ved at lægge 

resultaterne fra forårs-  og efterårssæsonen sammen. 

17 Sikkerhed. 

17.1  En båd, som udgår af en sejlads, efter at have været i 

startområdet eller efter at have startet, skal informere 

banelederne   Malthe på mobil 50559810 eller Klaus 24206160 

om det hurtigst muligt. 

17.2  Når båden forlader havn/land er redningsvest eller andet 

tilstrækkeligt personligt opdriftsmiddel påbudt jvf. regel 40.1  

26 Præmier. 

26.1 Der uddeles præmier til vindere af hvert løb efter hver af de to 

sæsoner/serier. Derudover findes årets vindere ved at lægge 

resultaterne fra både forårs- og efterårssæsonen sammen. 



26.2 Der uddeles præmier til hver 4 tilmeldte i hvert løb, der sejler 

minimum halvdelen af alle sejladser i serien. 

27 Ansvarsfraskrivning. 

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen 

risiko. Den arrangerende myndighed (Aalborg Sejlklub) påtager 

sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller 

dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter 

stævnet eller aftensejladserne. 

28 Forsikring. 

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig 

tredjeparts ansvarsforsikring. 

29 Registrering. 

Man skal være registreret med betaling af startgebyr 300 kr. 

på Mobilpay nr.64754 (opgiv sejlnummer og skippernavn),  

Praktisk info. 

Til støtte for banelederen/dommeren udpeges ved sæsonstart en 

bådbesætning til hver aftensejlads, der møder i dommerhuset ½ time før 

start og hjælper efter starten i klubhuset med eventuel servering af 

aftensmad. Båden tildeles 1 point (førsteplads) ved aftenens sejlads. 

Sejladsleder:   Thyge Steffensen 40448146 

Baneleder og regelkyndig:  Malthe Nør Larsen 50559810 

Regelkyndig:  Søren Bernbom H.  41770675 

Baneleder/dommer Klaus Guse  24206160 

Leder af bøjeudlægningen Anders Lintner 50463430 



Fører af resultatskema Jesper Schultz  25202246 


