
 

H-båds Liga Stævne 

Gilleleje Sejlklub 

11-12 maj 2019 

 
INDBYDELSE 

 
1 REGLER 

1.1 
 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds 
(Nordisk sejler-forbund) forskrifter og Dansk Sejlunions forskrifter. 

1.2 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. 

1.3 Derudover gælder, at besætningens totaltvægt ikke må overstige 300 kg iført undertøj. 
 

2 REKLAME 

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

3 DELTAGELSE OG TILMELDING 

3.1 Stævnet er åbent for følgende både: H-båd. 
3.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: Medlem af Foreningen for Danske 

H-bådssejlere og Svenska H-Båtsförbundet. 
3.3 
 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings-blanketten 
og sende den sammen med indskuddet til Gilleleje Sejlklub senest fredag den 12. april 2019. 

3.4 Senere tilmeldinger accepteres på følgende betingelser: Indskuddet hæves med 300 DKK. 
 

4 INDSKUD 

4.1 Indskuddet udgør: 
Klasse Indskud 
H-båd DKK 500 
 

4.2 HAVNEFACILITETER 
Gratis havneplads på anviste pladser  under stævnet for alle deltagende både. 
Gratis kran for søsætning/optagning fra 
Fredag 10. maj: 16:00-19:00. 
Lørdag 11. maj: 07:30-09:00. 
Søndag 12. maj: 14:00-17:00 (kan flyttes til 16:00-19:00). 
Mulighed for optagning ved havari. 
Trailerne placeres efter anvisnning. 
 

5 TIDSPLAN 

5.1 Registrering og konttrolvejning: 
Dato: Fredag 10. maj 2019  
Tid: 16:00-21:00 
Sted: Gilleleje Sejlklub, bureau 



5.2 Registrering og kontrolvejning: 
Dato: Lørdag 11. maj 2019 
Tid: Fra 07:30 
Sted: Gilleleje Sejlklub, bureau 

5.3 Dato Klasse(r) Antal sejladser 
 Lørdag, 11.- 12.  maj 2019 H-båd Flest mulige inden for angiven 

tidsfrist. 
    

5.4 Varselssignalet for den første sejlads lørdag  er planlagt afgivet kl. 10:25, søndag planlagt afgivet kl. 
09:25. 

5.5 På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl.14:00. 
Sejladser startes ikke i vindstyrker på 12 m/s eller derover. 
 
 

6 MÅLING OG KONTROL 
Gyldigt målebrev og klassebevis skal dokumenteres ved registrering. 
Der gælder endvidere følgende bestemmelser om måling og kontrol: 
Der foretages ingen systematisk kontrolmåling af sejl, både eller udstyr. 
Antallet af sejl, der kan registreres og anvendes under mesterskabet er begrænset til 1 storsejl, 2 
fokke, 2 spilere, hvoraf den ene spiler skal plomberes ved registreringen. 
Alle besætninger kontrolvejes ved indchekning – max 300 kg tilsammen iført undertøj. 
 

7 SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen 
 

8 STED 

8.1 Stævnet gennemføres fra Gilleleje Havn. 
8.2 Banen er beliggende nord for Gilleleje Havn. 

 

9 
 

BANERNE 
Der sejles på en op/ned bane med gate og afvisermærke. 
 

10 STRAFSYSTEMER 

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

11 POINTGIVNING 

11.1 Der anvendes lavpointsystem som beskrevet i Tillæg A. 
11.2 Der må max sejles 4 sejladser pr. dag 

Der tilstræbes at sejle 6 sejladser i alt.. 
11.3 (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. 
  

12 LEDSAGEBÅDE 
Alle ledsagere, skal befinde sig mindst 50 m fra enhver kapsejlende båd. 
 

13 PLACERING AF BÅDE 
Bådene skal placeres på de anviste pladser. 
 

14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 
Kølbåde må ikke tages op fra klarsignalet til den første sejlads og indtil efter stævnets 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 stævnets 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 uddeles følgende præmier:  



1, 2, 3 plads samt små dagspræmier. 
 

18 ANSVARSFRASKRIVNING 
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se 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 
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring, som skal forevises 
ved indchekning. 
 

20 INDKVARTERING 
Der er mulighed for gratis camping (autocamper undtaget) på havnens areal lige øst for Sejlklubben 
– toilet og bad på Havnen. 
Hotel Strand kan tilbyde værelser til DKK XX/nat. 
B&B findes tæt på havnen – søg på nettet.FORPLEJNING 
Morgenmad serveres lørdag og søndag fra kl. 07:30 – pris DKK 50,-.. Ingen madpakkesmøring. 
Madpakke; Smurt  sandwich: tun med salat og dressing eller kylling med salat og dressing. Vil blive 
bragt ud på vandet til frokost. – pris pr. stk.  DKK 50,-. 
Lækker middag  lørdag aften – pris DKK 125,-. 
Øl, vin og vand kan købes i klubben til rimelige priser. 
Lidt hyggemusik vil ledsage alle skipperskrønerne efter endt spisning. 
Al forplejning bestilles samtidig med betaling af startgebyr. 
 
Der vil naturligvis være moleøl lørdag og søndag efter sejladserne - ledsaget af dagspræmier. 
 
 

  
 
Stævneleder: Annette Fentz (Gilleleje Sejlklub) 
Baneleder: Henik (Hønse) Paulsen (KDY, Hornbæk Bådeklub) 
Protestkommitéformand: Jan Helge Madsen, (KDY, Nivå Bådelaug) 
 


