
 
 
 

KS & KBL Onsdagssejladser 2023 
Kolding Sejlklub og Kolding Bådelaug 

1. Serie 2023 
 

INDBYDELSE 
 

1 REGLER 

1.1 

 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federations og 
Dansk Sejlunions forskrifter. 

1.2 Desuden gælder følgende regler: 

1.3 Reglerne er ændret således: 

● RRS 44.1 ændres, så to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf. 

● RRS 35, A4 og A5.1 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 2 timer og 45 minutter 

efter første start, noteres ”ikke fuldført” DNF. 

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

sejladsbestemmelserne. 

● RRS 62.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse 

dele af sejladsbestemmelserne. 

Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre Kapsejladsregler. 

2 SEJLADSBESTEMMELSER 

2.1 Sejladsbestemmelserne vil være tilgængelige senest 1. April på sejlklubbernes hjemmesider og på 
kapsejlads.nu 

3 KOMMUNIKATION 

3.1 Baneledelsen vil bruge kapsejlads.nu for alle meddelelser vedrørende sejladserne. 

Deltagerne skal sikre at kapsejlads.nu har den korrekte e-mail adresse. 

3.2 Deltagerlister, startlister, resultater med videre vil kun være tilgængelig på kapsejlads.nu 

3.3 Det er deltagernes eget ansvar at holde sig opdateret med sejladserne på kapsejlads.nu 

4 DELTAGELSE OG TILMELDING 

4.1 Stævnet er åbent for alle medlemmer af KS og KBL med gyldigt kapsejladslicens fra Dansk 
Sejlunion. 

Bemærk: Hvis både ikke ønsker at bruge spiler/genakker til onsdagssejlads, skal det oplyses til 
kapsejlads.kolding.sejlklub@gmail.com, så måltal for disse sejladser kan rettes. 

4.2 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes stævnet via Kolding Sejlklub 
hjemmeside under ”onsdagssejlads 2023”  
Indskuddet betales ved tilmelding Tilmeldingsfristen udløber lørdag den 23. April. 

4.3 For at være tilmeldt onsdagssejladser, må en båd have gennemført alle krav i tilmeldingen og have 
betalt alle indskud. 

4.4 Senere tilmeldinger skal aftales direkte med klubbernes kapsejladsudvalg 

4.5 Deltagerne bliver inddelt i et antal løb, hvor der så vidt muligt tages hensyn til bådenes DH mål og til 
erfaringer fra tidligere sejladser. 

5 INDSKUD 

5.1 Indskuddet udgør kr 600 for både 1. og 2. Serie af onsdagssejladser  
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7 TIDSPLAN 

7.1 Der sejles følgende datoer: 

3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 7/6, 14/6, 21/6 og 28/6 

 

Præmieuddeling finder sted umiddelbart efter sidste sejlads og vil foregå udenfor KBL klubhus på 

Marian Syd. 

7.3 Varselssignalet for den første sejlads er planlagt afgivet kl. 18:25 

7.4 Hvis en sejlads må aflyses, vil det fremgå af kapsejlads.nu. 

Årsag til aflysning kan typisk være vindforhold eller at dommerbåd ikke kan sejle ud på grund af 
teknisk fejl eller manglende besætning. 

7.5 Alle deltagere med besætning er inviteret til skippermøde søndag den 30. April klokken 14:00 i 

Kolding Sejlklub. Her bliver sejladserne gennemgået og der er mulighed for at stille spørgsmål til 

brug af kapsejlads.nu. 

9 STED 

9.1 Alle sejladser foregår i området Kolding Fjord og farvandet ud for Skærbæk 

  

10 BANERNE 

10.1 Banen fastlægges på dagen ud fra vindforhold. Banen kan ses på kapsejlads.nu og på skilte 
ophængt på dommerbåden. Grønt nummer betyder at mærket skal holdes om styrbord og rødt 
nummer betyder at mærket skal holdes om bagbord. 

Banekort med numre på bøjer er tillæg til Sejladsbestemmelser 

Der tilstræbes en sejltid på 90 minutter for de hurtigste både. 

11 STRAFSYSTEMER 

11.1 RRS 44.1 ændres, så to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf. 

  

12 POINTGIVNING 

12.1 4 sejladser er krævet for at udgøre en serie. 

Ved 4 eller færre sejladser vil der ikke være nogen fratrækker i point 

Ved mere end 4 sejladser vil der være 1 fratrækker i point 

12.2 RRS A5.3 gælder. 

13 ANSVARSFRASKRIVNING 

13.1 Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se RRS 3, Beslutning om at 
kapsejle.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, 
personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 

14 SIKKERHED 

14.1 RRS 40.1 gælder fra båden forlader land og indtil den returnerer til land: Alle deltagere skal være 
iført personligt opdriftsmiddel, undtagen når der kortvarigt skiftes eller rettes på beklædning eller 
personligt udstyr. Våddragter og tørdragter anses ikke for personlige opdriftsmidler. 

15 FORSIKRING 

15.1 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en 
minimumsdækning på 2.000.000 DKK pr. hændelse eller tilsvarende i anden valuta. 
Arrangøren påtager sig intet ansvar i forbindelse med skader forvoldt af de deltagende både. 



16 PRÆMIER 

16.1 Der uddeles første præmie i alle løb samt anden præmie i løb med 6 eller flere deltagere. 

17 YDERLIGERE INFORMATION 

17.1 Yderligere information fås ved at kontakte KS og KBL kapsejladsudvalg. 

Jesper Guldberg kapsejlads.kolding.sejlklub@gmail.com   41763298 

Jens Hedegaard   msjh@live.dk    21864641 

17.2 Deltagere kan blive bedt om at hjælpe på Dommerbåden, hvis det er nødvendigt for at afvikle en 

sejlads. 
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