
 

 

 

DANMARKS IDRÆTSFORBUND 
DM H-båd 2020 og H-båd ligastævne 

Arrangeret af Gilleleje Sejlklub i samarbejde med Danske H-bådssejlere 

Fra lørdag den 29. august til søndag den 30. august 2020 

INDBYDELSE (Notice of Race) 
Forkortelsen ”[DP]” i en regel i indbydelsen betyder, at straffen for brud på reglen efter protestkomitéens skøn 
kan være mildere end diskvalifikation. 

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 

• Dansk H-båd klubs klasseregler 

• Maksimal vindstyrke for ikke at starte er fastsat til 12 m/sek. Yderligere information og 
detaljer vil blive givet i sejladsbestemmelserne. 

• Der skal være 2-4 personer ombord, som til sammen, iført undertøj, ikke må veje mere end 
300 kg. Det antal personer der tilmeldes stævnet skal være ombord under alle sejladser i 
stævnet – der kan ikke dispenseres fra denne regel. 

• Antallet af sejl der kan registreres og anvendes under mesterskabet, er begrænset til 1. 
storsejl, 2 fokke og 2 spilere hvoraf den ene af spilerne skal plomberes ved registrering. Den 
plomberede spiler må kun anvendes ved større skader på den ikke plomberede spiler, og 
hvis den tages i anvendelse, skal kapsejladskomiteen gøres opmærksom på dette snarest 
muligt. 
 

1.3 Reglerne er ændret således: 

• RRS 35, A4 og A5 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 20 minutter efter første båd, 
noteres ”ikke fuldført”. 

• Regel 44.1 ændres, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf. 

• RRS 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af 
sejladsbestemmelserne. 

• RRS 62.1(a) ændres, så en afvigelse i sejladstiden for første båd ikke kan danne grundlag 
for godtgørelse. 

• RRS A4 og A5 ændres, så både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, 
noteres ”ikke startet”. 

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne.  
Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre Kapsejladsregler. 
 

2 REKLAME 

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

3 DELTAGELSE OG TILMELDING 

3.1 Stævnet er åbent for H-både med gyldigt klassebevis og besætningen skal desuden tilfredsstille 
medlemskriterierne i Danske H-bådssejlere (DHBS) eller en anden national H-bådsklasse-
organisation under International H-Boat Association (IHA). 
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 stævnets begyndelse og dokumenteret ved registreringen. 
 

3.2 
 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes sig online via 
https://www.gillelejesejlklub.dk/ senest d. 16. august 2020 
Tilmelding er gyldig når Gilleleje Sejlklub har modtaget betalingen. 
 

3.3 Senere tilmeldinger accepteres for bådbesætninger mod et tillæg på 400Dkr, såfremt 
myndighedernes udmeldinger om deltagerantal kan overholdes, dog modtages der ikke tilmeldinger 
efter d. 24. august 2020. 
Forespørgsel på eftertilmelding mellem d. 17. – 24. august sker ved at maile info@gillelejesejlklub.dk  
 

4 Betaling 

4.1 Indskuddet udgør: 

https://www.gillelejesejlklub.dk/
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3-Mands besætning 1.600 DDK 
4-Mands besætning    2.100 DDK 
 

4.2 Øvrige gebyrer: 
Det er muligt at tilmelde gæster til måltider. Se https://www.gillelejesejlklub.dk/ for mere information. 
 

5 TIDSPLAN 

5.1 Registrering i bureauet vil være åben fra klokken 15.00 til 21.00, fredag d. 28. august. Samt klokken 
7.00 til 9.00 lørdag den 29. august. 
 
Registrering vil foregå i Gilleleje Sejlklubs lokaler.  
Gilleleje Sejlklub, Beddingskajen 4, 3250 Gilleleje 
 

5.2 Sejladsplan 

Dato Varselssignal Antal sejladser 

Lørdag den 29. august 2020 10.55 Ingen begrænsninger 

Søndag den 30. august 2020 9.55 Ingen begrænsninger 

Der vil ikke blive afviklet mere end 10 sejladser. 

Søndag den 30. august 2020 vil der ikke blive afgivet varselsignal efter kl. 15.00, såfrem Statutter for 
Danmarksmesterskaber i sejlsport for DM er opfyldt. 

Der er begge dage mulighed for afholdelse af frokostpause på ca. 20 min. efter banelederens skøn. 
 

  6 MÅLING 

6.1 Kontrolvejning af deltagere kan forekomme ved registrering. 
 

6.2 Der kan forekomme kontrolmålinger og sikkerhedskontrol før og under stævnet - både der indkaldes 
til kontrol fra land, vil blive offentliggjort på stævnets opslagstavle og på vandet i forbindelse med 
måltagning. Målekontrol i henhold til ”DS’ målekontrolregulativ” og klassebestemmelser kan 
forekomme før, under og efter kapsejladserne. 
 

6.3 I forbindelse med registrering af både og deltagere dokumenteres følgende: 

• At besætningen opfylder medlemskriterierne i Danske H-bådssejlere (DHBS) eller en anden 
national H-bådsklasseorganisation under International H-Boat Association (IHA). 

• Bevis for medlemskab af en sejlklub for samtlige sejlere 

• Låneerklæring såfremt man sejler i lånt båd 

• Gyldig ansvarsforsikring og klassebevis. 

• Sejlknapnumre skal oplyses ved registrering. Dette gøres ved at udfylde formularen 
”Registrering af sejl” 
 

7 SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladsbestemmelserne vil være tilgængelig på Gilleleje Sejlklubs https://www.gillelejesejlklub.dk/ 
senest fredag den 21. august 2020. 
 

8 STED 

8.1 Stævnet gennemføres fra Gilleleje Sejlklub. 
 

8.2 Banen vil være beliggende i farvandet umiddelbart ud for Gilleleje Havn. 
Af hensyn til tilskuere tilstræbes det at lægge den så tæt under land som muligt. 
 

9 
 

BANERNE 
Der sejles på en op/ned bane med afvisermærke og gate som bundmærke. Målgang vil være på 
læns eller halv vind. Der tilstræbes en banelængde på cirka 45 minutter for første båd.  
 

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

11 POINTGIVNING 

11.1 4 sejladser er påkrævet for at udgøre et gyldigt DM 

11.2 (a)      Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen  
          af bådens point fra hver sejlads.    

 (b) Hvis 4 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen 
af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 
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12 LEDSAGEBÅDE 
Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal registrere eventuelle ledsagebåde i bureauet. 
Ledsagebåde skal holde en minimumsafstand på 50 meter til enhver kapsejlende båd. 
 
 

13 PLACERING AF BÅDE 
Deltagende både kan ligge gratis i Gilleleje havn fra fredag d. 28.august til søndag d. 30.august. 
Både skal til enhver tid efterfølge eventuelle krav fra arrangørerne angående placering i havnen. [DP] 
 

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

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. [DP] 
 

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. [DP] 
 

17 PRÆMIER 

• Der sejles om Danmarks Idræts Forbunds DM-medaljer til de tre første danske placeringer 
jævnfør DS Statutter for danmarksmesterskab.  

• Der uddeles præmier for minimum hver 5. tilmeldte båd. 

• Der sejles om point til H-bådsklubbens Ligamesterskab.  
 

18 ANSVARSFRASKRIVNING 
Deltagerne deltager i stævnet på deres egen risiko. (Se RRS 4, Beslutning om at deltage.)  
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller 
dødsfald, der opstår som følge af deltagelse før, under eller efter stævnet. 
 

19 FORSIKRING 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Tingskade 
dækning skal være minimum 500,000 EUR og personskade/liv 1.000,000 EUR. Totalskade skal ikke 
overstige 1.500.000 EUR. 
 

20 YDERLIGERE INFORMATION 
Yderligere information fås via mail info@gillelejesejlklub.dk eller via Gilleleje Sejlklubs hjemmeside: 
https://www.gillelejesejlklub.dk/  
 
 

21 Arrangør 
Gilleleje Sejlklub, Beddingskajen 4, 3250 Gilleleje 
 

21.1 Stævneleder: Henrik Bo Christoffersen +45 29436864 mail: henrik_bo_christoffersen@hotmail.com  
Kontaktperson: Gitte Busch Pedersen mobil +45 30381068 mail: naestformand@gillelejesejlklub.dk 
Baneledere: Kim K. Petersen (NB), Dragør Sejlklub og Hans Friis (NB), Jægerspris Sejlklub 
Protestkomitee: Formand Jan Madsen (ND) KDY og Nivå Bådelaug 
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