
 

 



Bogense Sejlklub i samarbejde med H-bådsklubben  
Indbyder til Udtagelsesstævne for H-både. 

Fredag den 5. Maj til søndag den 7. Maj 2017 

 
INDBYDELSE 

 

1 REGLER 

1.1 

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

1.2 Desuden gælder følgende regler: 

• 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. 

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”. 

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

• Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse 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. 

 

2 REKLAME 

 Stævnearrangøren forbeholder sig ret til at pålægge deltagerne stævnereklame. 

 

3 DELTAGELSE OG TILMELDING 

3.1 Stævnet er åbent for H-både med gyldigt klassebevis. 

3.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: 
Besætningen skal desuden tilfredsstille medlemskriterierne i Danske H-bådssejlere (DHBS) 
eller en anden national H-bådsklasseorganisation under International H-Boat Association 
(IHA). 

3.3 

 
Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved online registrering og 
betaling på Bogense sejlklubs hjemmeside www.bogense-sejlklub.dk  senest den 23. April 
2017 med angivelse af sejlnummer og rorsmandens navn. 
Tilmeldingen er først gyldig når Bogense Sejlklub har modtaget indbetalingen. 

3.4 Ved tilmelding senere end angivet i pkt. 3.3 pålægges et ekstragebyr på 500,- Kr. 
Der accepteres ikke tilmeldinger senere end 2. Maj 2017. 

4 INDSKUD 

4.1 Indskuddet udgør: kr. 1950,00 som dækker følgende: 

• Tilmeldingsgebyr 

• Morgenmad og madpakker for 3 besætningsmedlemmer lørdag og søndag, samt 
aftensmad fredag og festmiddag lørdag aften. 

• Der er mulighed for at bestille ekstra forplejnings pakker til mandskab eller familie. 

• Søsætning og bådoptagning 

• Havneleje fra og med mandag den 1. maj til og med søndag den 14. Maj. 
 

http://www.bogense-sejlklub.dk/


5 TIDSPLAN 

5.1 Fredag: 

• Bureauet åbner for registrering kl. 16.00 til 21.00 

• Isætning af både kan ske i tidsrummet: kl.13.00 - 21.00 

• Aftensmad fredag kl. 19.00 
Lørdag: 

• Morgenmad / Smørselv madpakker kl. 7.00 - 9.00 

• Skippermøde / åbning af stævne kl. 8.30 

• Varselsignal lørdag: 09.55 

• Moleøl, umiddelbart efter sidste sejlads 

• Aftensmad Lørdag: kl.19.00 
Søndag: 

• Morgenmad / Smørselv madpakker kl. 7.00 - 9.00 

• Varselsignal Søndag: 09.55 

• Moleøl, umiddelbart efter sidste sejlads 

• Optagning af både 

• Præmie overrækkelse 

•  
Registrering foregår i bureauet, Bogense Sejlklub, Sejlerkajen 4, 5400 Bogense. 
Deltagere der ikke er registreret indenfor denne periode regnes for stævnet uvedkommende. 
 

5.2 Der kan blive udført kontrolmåling og vejning før og under hele stævneforløbet. 

5.3 Sejladsplan 

 Dato Varselssignal Antal sejladser planlagte sejladser per dag. 

Lørdag den 6. Maj 2017 09.55 4 

Søndag den 7. Maj 2017 09.55 3 
 

5.4 For at opnå den bedste afvikling af stævnet, forbeholder Kapsejladskomiteen sig retten til at 
sejle henholdsvis færre eller flere sejladser end planlagt - dog maksimalt 4 på samme dag. 
En eventuel afvigelse i antallet af sejladser kan ikke danne grundlag for anmodning om 
godtgørelse. 
 

5.5 På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 15.00. 

6 MÅLING OG KONTROL 

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 på 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). 

• Gyldig ansvarsforsikring og klassebevis. 

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

7 SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen. 

8 STED 

8.1 Stævnet gennemføres fra Bogense marina. 
 

8.2 Banen er beliggende i farvandet nordvest for Bogense marina Havn. 

9 BANERNE 

9.1 Der sejles på en op/ned bane med afvisermærke og gate som bundmærke. Banen tilstræbes 
udlagt så den omtrentlige sejltid for første båd er 50 min. 
 
 

10 STRAFSYSTEMER 



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

  

11 POINTGIVNING 

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

 

 (b)    Hvis fra 4 (fire) til 7 (syv) sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig 
med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 

 

12 LEDSAGEBÅDE 

 a)   Både, som hører til holdledere, trænere og andre ledsagere, skal registreres i bureauet og 
skal når de er i kapsejladsområdet føre klubstander eller anden identifikation. 

 b)   Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde en afstand på minimum 50 meter til 
de kapsejlende både. 

 

13 PLACERING AF BÅDE 
Deltagernes både kan ligge vederlagsfrit i Bogense Marina fra mandag den 1/5 til søndag den 
14/5.  
Bådene forsøges samlet ved bro 37 og 38. 
Brug af havnen ud over denne periode, hvor Bogense Sejlklub / Marina ikke kan anvise gratis 
plads, skal ske ved at benytte plads anvist af havnefogeden og afregne med denne. 
 

14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 

 Kølbåde må ikke tages op fra klarsignalet til 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 sidste sejlads. 
 

16 RADIOKOMMUNIKATION 
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage tale- og datasignaler, som ikke er 
tilgængelige for alle både, undtagen i nødsituationer 
. 

17 PRÆMIER 
Der overrækkes følgende præmier: 

• For hver 5 deltagende båd. 
 

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 før, under eller efter stævnet. 
 

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

20 Videooptagelse 
Deltagere kan evt. pålægges at have et aktivt videokamera på båden under sejladserne 
 

21 Organiserende myndighed er: 
21.1 Bogense Sejlklub:  Sejlerkajen 4, 5400 Bogense, Tlf. 64813339, 

Mail: bs@bogense-sejlklub.dk   Hjemmeside: www.bogense-sejlklub.dk 
 

21.2 Baneleder:  int. dommer Andreas Kuchler, Tlf. 26667452 
 

21.3 Stævneleder: Ulrik Meyer Nielsen Tlf. 25712372 
 

 

mailto:bs@bogense-sejlklub.dk
http://www.bogense-sejlklub.dk/


 

Praktiske oplysninger:    

Havneplads er inkl. i gebyr. (Se mere herom under pkt. 4.1 i stævnets indbydelse) 

Bogense Marina har en travelift, som er til rådighed for søsætning fredag i tidsrummet fra kl. 13.00 til 20:00 
samt for optagning søndag umiddelbart efter moleøl. 

Kranen betjenes af havnens personale og der skal ikke betales for søsætning og optagning. Hvis der er 
ønske om kranhjælp på andre tidspunkter kontakt havnekontoret tlf.: 64 81 21 15 mellem kl. 08.00 og 09.00. 
hvis tilsejlende både ønsker løft koster dette kr. 600,-  
 
Deltagernes både kan ubeboet ligge vederlagsfrit i Bogense Marina i op til en uge før og efter stævnet.  
Bådene forsøges under stævnet samlet ved bro 37 og 38. 
Brug af havnen ud over denne periode, hvor Bogense Sejlklub / Marina ikke kan anvise gratis plads, skal ske 
ved at benytte plads anvist af havnefogeden og afregne med denne. 

Der vil være mulighed for fri opstilling af telte og campingvogne på grusplads, som anvises i nærheden af 
havnen. Pladserne har el og vand. Antal angives ved tilmelding. 

Der henvises i øvrigt til campingpladser/hytter: 

Bogense Strand Camping: Vestre Engvej 11Telefon: 64 81 35 08, 

http://www.bogensecamp.dk/ 

Kyst Camping Bogense: Østrehavnevej 1, 5400 Bogense, 

http://www.kystcamping.dk/ 

Turistinfo Visit Nordfyn: Vestre Havnevej 9b, 5400 Bogense:   

http://www.visitnordfyn.dk/nord-fyn/nordfyn 

Man kan frit benytte havnens toiletter - kort til bad kan købes i havnens automat. 

Med sejlerhilsen 

Bogense Sejlklub 

http://www.bogensecamp.dk/
http://www.kystcamping.dk/
http://www.visitnordfyn.dk/nord-fyn/nordfyn

