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, dog ikke   

Indbydelse til: 
Dansk Sejlunion – Danmarksmesterskab for L23 og 

Albin Express 
Nordisk Mesterskab for Albin Express 

. 
Kerteminde Sejlklub 
18. - 21. august 2016 

 

 

 
1 REGLER 

1.1 

 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federations og Dansk 

Sejlunions forskrifter. 

 

1.2 Desuden gælder følgende regler: 

Dansk Sejlunions statutter for Danmarksmesterskaber samt Klasseregler for L23 og for Express klubben. 

 

For Express desuden: 

Nordic Sailing Federations Rules for Nordic Championships. 

 

Der startes ikke i middelvindstyrker under 2 m/sek og over 12 m/sek.  

 

 

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”. 

 Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun 

gælder, når der kapsejles. 

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

 Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. 

visse dele af sejladsbestemmelserne. 

 Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på 

den officielle opslagstavle. 

 Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er 

kortere end reglen foreskriver. 

 Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end 

reglen foreskriver. 

 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. Sejladsbestemmelserne kan 

også ændre andre kapsejladsregler. 

 

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne Indbydelse og Sejldsbestemmelserner det 

Sejladsbestemmelserne der er gældendee 

 

2 REKLAME 

 Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. 

 

3 DELTAGELSE OG TILMELDING 

3.1 Stævnet er åbent for L23 henholdsvis Express, som har gyldigt klassebevis og hvis ejer eller rorsmand er 

medlem af L23 eller Express Klubben.eller tilsvarende klub i bådens hjemland.  

 

Enhver båd skal have en gyldig ansvarsforsikring.  

 

Alle besætningsmedlemmer skal være medlemmer af en sejlklub under DS eller en godkendt klub under ISAF. 
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Senest ved registreringen skal ovennævnte dokumenteres. Såfremt bådens ejer ikke indgår i besætningen skal 

der desuden afleveres en lånererklæring. Dokumentationen må meget gerne sendes før til stævnets mailadresse: 

L23-express@kerteminde-sejlklub.dk 

  

3.2 For L23 gælder: 

Klassereglerne 

 

3.3 

 

For Express gælder: 

Klassereglerne 

En besætning på 3 – 5 medlemmer, med en maks samlet vægt på 385 kg 

Det er tilladt at sejle uden søgelænder ved cockpittet 

 

3.4 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmelde sig online på www.kerteminde-sejlklub.dk under 

Stævner/2016/L23-Express/Tilmelding eller direkte under www.ks.nemtilmeld.dk   

 

Tilmelding kan foretages til og med  søndag den 7. august 2016. 

 

Senere tilmeldinger accepteres frem til dagen før stævets start, mod et ekstra gebyr på kr. 300. 

 

4 INDSKUD 

4.1 Indskuddet udgør kr. 1.700,- og dækker deltagelse i alle sejlsportaktiviteter ifm. stævnet, morgenmad og smør 

selv frokostpakker til besætningen på sejldagene (torsdag (L23) – lørdag, samt søndag hvis reservedagen 

bruges), mole-øl efter dagens sejladser, camping (plads med el til telte eller campingvogne) kran til 

isætning/optagning (forudsat at båden er forsynet med centerløft (max. kroghøjde 4,25m)), havneplads fra 

søndagen før til lørdagen efter stævnet, trailerparkering. 

  

Indskuddet betales online ved tilmelding. 

 

Ved tilmelding eller senere kan yderligere forplejning (sejlermiddag torsdag og fredag (ca. kr 120 pr couv.) og 

festmiddag lørdag (ca. 250 pr couv.) bestilles. Ved bestilling efter 7. august modtages bestillinger på ekstra 

forplejning med forbehold for plads og kapacitet. 

 

Ved afmelding senest søndag den 7. august 2016, vil indskuddet og betaling for forplejning blive refunderet. 

  

5 TIDSPLAN 

5.1 Registrering: 

Onsdag den 17. august kl. 18.00 – 20.00 

Torsdag den 18. august  kl. 08.00 – 10.00 og 18.00 – 20.00 

Fredag den 19. august kl. 08.00 – 10.00 

 

5.2 Måling og kontrol: 

Se punkt 6. 

5.3 Sejladsdage: 

For L23: 3 sejldage + evt. reservedag 

Torsdag den 18. August – der planlægges med 3-4 sejladser 

Fredag   den 19. August – der planlægges med 3-4 sejladser   

Lørdag   den 20. August – der planlægges med 2-3 sejladser  

Søndag  den 21. August – reservedag, tages kun i anvendelse såfremt der mangler en eller flere sejladser for at 

opnå officiel mesterskabsstatus. 

 

 

For Express: 2 sejldage + evt. reservedag 

Fredag   den 19. August – der planlægges med 4-5 sejladser   

Lørdag   den 20. August – der planlægges med 4-5sejladser 

Søndag  den 21. August – reservedag, tages kun i anvendelse såfremt der mangler en eller flere sejladser for at 

opnå officiel mesterskabsstatus. 

 

Første varsel planlægges afgivet kl. 10.55 torsdag og kl. 9.55 på de følgende sejldage. Seneste varselssignal på 

reservedagen søndag afgives kl 11.55  

mailto:L23-express@kerteminde-sejlklub.dk
http://www.kerteminde-sejlklub.dk/
http://www.ks.nemtilmeld.dk/
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Kapsejladskomiteen kan vælge at afvige fra det nævnte antal sejladser. Dog sejler L23 ikke mere end 9 

sejladser i alt 

  

  

6 MÅLING OG KONTROL 
Gyldigt målebrev skal være tilgængelig på www.websejler.dk. Certifikatnummer oplyses ved tilmelding. 

  

Alle sejl skal være forsynet med DS sejlknap eller for udenlandske både tilsvarende godkendelse. 

Sejlknapnumre oplyses ved registrering. 

 

Antallet af sejl der kan måles ind og anvendes under dette stævne er begrænset til et storsejl, en fok, en genua  

(kun L23) og en spiler samt evt. en stormfok. Dertil evt. plomberet reservespiler. Der henvises til klassernes 

regler for benyttelse af reservespiler. 

 

For L23 gælder at alle sejl som benyttes ved stævnet skal bære L23 Klubbens stempel. Sejl som ikke bærer L23 

Klubbens stempel skal kontrolmåles onsdag den 17. august 2016 i Klubhuset, eller på andet sted i Kerteminde 

Marina efter nærmere information herom ved registreringen.  

 

 

Under hele stævnet såvel som efter sidste måltagning er kapsejladskomiteen berettiget til at foretage stikprøver,  

i henhold til  DSK §2 og Specialklubbernes klasseregler.  

 

På land vil dette blive signaleret på stævnets officielle opslagstavle og på vandet ved prajning fra et af 

kapsejladskomiteens fartøjer. Manglende efterlevelse af gældende regler kan medføre diskvalifikation. 

 

7 SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen og lægges tilgængelig på www.kerteminde-sejlklub.dk under 

Stævner/2016/L23-Express. 

 

8 STED 
8.1 Stævnet gennemføres fra Kerteminde Marina. 

 

8.2 Banen er beliggende i Kerteminde Bugten. 

 

9 

 

BANERNE 

Der sejles på en op og ned bane med offset mærke, samt gate som bundmærker. Start og mål vil være på hver 

side af startfartøjet. Banen udlægges, så den omtrentlige sejladstid for første båd bliver 50 minutter. 

 

10 STRAFSYSTEMER 

10.1 Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf. 

 

10.2 Såfremt en båd bryder en regel (herunder en klasseregel), bortset fra en regel i Del 2, kan protestkomitéen 

tildele båden en mildere straf end en diskvalifikation, med mindre den er fritaget for straf (jf. regel 64.1). 

 

11 POINTGIVNING 
11.1 Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A. 

  

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 5 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens 

point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point, hvis flere end 8 sejladser gennemføres vil bådens 

pointsum være lig med summen af bådens pointsum fratrukket dens to dårligste points. 

 
 

12 LEDSAGEBÅDE 

Ledsagere må ikke befindes sig nærmere end 100 m fra banens mærker eller enhver kapsejlende båd, når der 

kapsejles. 

 

13 PLACERING AF BÅDE 

http://www.websejler.dk/
http://www.kerteminde-sejlklub.dk/


   

 

NOR rev. 2                 L23 + Express DM 2016 

Bådene skal placeres på de anviste pladser i Kerteminde Marina. 

Tilmeldte både kan ligge gratis i Kerteminde Marina fra weekenden før stævnet til weekenden efter stævnet, 

såfremt den er ubeboet. 

 

14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 
Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet efter klarsignalet til den første sejlads er givet og indtil efter sidste 

sejlads, 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 sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. 

Denne restriktion gælder også mobiltelefoner. 

 

17 PRÆMIER 

 

Der vil være præmier til hver 5. startende båd. 

 

Stævnet kan kun gælde som officielt DS-DM såfremt mindst 10 besætninger overholder nedenstående krav til 

at kunne vinde titlen ”Danmarksmester” og der i mindst en sejlads er 15 både til start. Der skal gennemføres 

mindst 4 pointgivende sejladser, samt kapsejles i mindst 6 timer. 

 

Titlen ”Danmarksmester” kan kun vindes af en båd, der opfylder kravene i Statutter for Danmarksmesterskab, 

herunder at besætningsmedlemmerne opfylder ét af følgende punkter: 

a) Danske statsborgere. 

b) Andre, der i en periode af mindst to år op til mesterskabet har haft bopæl i Danmark. 

 

Godkendes stævnet som et officielt DS-DM sejles der også om Dansk Sejlunions DM-medaljer til de 3 første 

danske placeringer 

 

For L23 sejles desuden om en L23 halvmodel, hvorpå vinderens navn bliver graveret.  

 

For Express gælder desuden: 

Stævnet kan kun gælde for Nordisk Mesterskab dersom der deltager mindst 15 både, bådene skal være fra 

mindst 3 lande i Gruppe G (Nordeuropa), eller dersom der kun deltager både fra to lande da mindst tre både fra 

hvert land. 

 

Der skal sejles mindst 4 sejladser (iht Rules for Nordic Champinonship mindst 1/3 af planagte sejladser (10 

sejladser) oprundet). 

 

Der sejles om NordicSF’s plaketter til de tre første både. Titlen ”Nordisk Mester” kan vindes af såvel både for 

gruppe G som fra andre lande. 

 

 

 

18 ANSVARSFRASKRIVNING 
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se Kapsejlæadsreglernes regel 4, Beslutning 

om at deltage.)  

 

Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der 

opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 

 

19 FORSIKRING OG REGISTRERING 

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. 

Alle både skal ved registering i bureauet aflevere følgende:  

 Underskrift på at alle tilmeldingsoplysninger er retvisende. 

 Bevis for medlemskab af en sejlklub under Dansk Sejlunion for hele besætningen.  
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 Låneerklæring, såfremt der sejles i en lånt båd.  

 

Både, der ikke har afsluttet registrering, vil blive betragtet som ”ikke startet” (DNS). 

 

20 YDERLIGERE INFORMATION 

Se www.kerteminde-sejlklub.dk/staevner/staevner-i-aar/L23-Express/ 

 

 

Stævneleder:  Hans Jørgen Ellekilde – Kerteminde Sejlklub 

Baneleder:  Hans Friis - Jægerpris Sejlklub  

Protestkomiteformand: Poul Grejs Pedersen -  Juelsminde Sejlklub 

 

Organiserende myndighed er Kerteminde Sejlklub, Marinavej 2, 5300 Kerteminde. 

Henvendelse kan foretages til L23-Express@kerteminde-sejlklub.dk 

 

  

http://www.kerteminde-sejlklub.dk/staevner/staevner-i-aar/L23-Express/
mailto:L23-Express@kerteminde-sejlklub.dk
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Praktiske informationer: 
 

Tilmeld gerne båd med basisoplysninger snarest muligt. Der tilsendes mail-kvittering med link som giver mulighed for 

rette i tilmeldingsoplysningerne, herunder opdatering af besætning og tilføjelse af madbestillinger. 

 

Jfr. pkt 4. inkluderer stævnegebyret morgenmad, smør selv madpakker til frokost og moleø’l efter dagens sejladser., 

 

Der tilbydes følgende supplerende forplejning: 

Tidspunkt Beskrivelse Pris 

Torsdag aften Aftensmad 120 kr 

Fredag aften Aftensmad 120 kr. 

   

Lørdag aften Festmiddag incl. præmieoverrækkelse 250 kr. 

Pakketilbud  Alle ovenstående måltider 450 kr. 

 

Der vil være mulighed for gratis campering på anvist område på marinaen under stævnet, såfremt dette oplyses ved 

tilmelding. 

Telte/campingvogne må ikke opstilles før onsdag den 17. august og skal nedtages senest mandag den 122. august. 

Græsområdet må kun benyttes til telte. Der skal være ro på campingområdet senest kl. 22.  

 

Under stævnet samles deltagerne ved broen foran klubhuset. Før og efter kan både, der kommer sejlende til stævnet 

ligge gratis på ledige pladser i Kerteminde Marina fra søndagen før til lørdagen efter stævnet (dog kun såfremt båden er 

ubeboet). Ønske om friplads skal angives ved tilmelding, og bådene skal markeres som deltagere i stævnet.   

 

Der vil være mulighed for gratis søsætning/optagning med 2 ts svingkran indenfor følgende tidspunkter: Onsdag 18 – 

20, torsdag 9 – 10, lørdag 16 – 19, søndag 9 – 11 (hvis søndag bruges som reservedag desuden 14 – 16). Ønske om brug 

af 2 ts kran skal oplyses ved tilmelding. 

 

Kranen har en max. kroghøjde og båden skal være forsynet med 1 – punktsløft (der er ikke åg og/eller gjorde til 

rådighed på 2 ts kranen). 

 

For andre tidspunkter eller for både uden et-punktsløft kan krantider (8 ts mobilkran med åg og gjorde) bookes og 

afregnes med havnemyndighederne for Kerteminde Marina.  

Bookning kan foretages online via: 

http://www.kerteminde.dk/For-borgere/Miljø-og-teknik/Havne/Kerteminde-Marina/Kraner/Kranbooking.aspx     

 

Under stævnet vil der være mulighed for opbevaring af overskydende udstyr i Kerteminde Sejlklubs grejrum. 

 

http://www.kerteminde.dk/For-borgere/Miljø-og-teknik/Havne/Kerteminde-Marina/Kraner/Kranbooking.aspx

