
 

 

  

 

SPANGSBERG CUP 2022 
 
INDBYDELSE (V2) TIL KAPSEJLADS  
SØNDAG DEN 2. OKTOBER 2022  
FOR KØLBÅDE (DH) 

 
1 REGLER 
 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler, inkl. Nordic Sailing Federations og Dansk 

Sejlunions forskrifter. Endvidere gælder følgende regler: Dansk Handicap (DH). 
 
Indledningen til Del 4 og regel 40 (personlige opdriftsmidler) er ændret således at regel 40 gælder hele 
tiden uanset om der kapsejles eller ej. 
 
De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. 
 
Afhængig af myndighedernes forholdsregler i forbindelse med Covid-19 kan gælde yderligere regler, 
som oplyses i de endelige sejladsbestemmelser. 
 
De endelige sejladsbestemmelserne kan også ændre andre regler, end de ovenfor nævnte Covid-19 
forholdsregler og kapsejladsregler. 

2 TILMELDING OG DELTAGELSE 
 Der udskrives løb for blandede kølbåde samt klassebådsløb ved min. 5 deltagere. 

 
Der er ved udsendelse af nærværende indbydelse ikke begrænsninger på antal deltagere i 
kapsejladsen. Hvis myndighederne senere fastsætter et maksimum deltagerantal forbeholder 
løbsledelsen sig retten til at justere i tilmeldingerne, så kapsejladsen kan afvikles inden for rammerne af 
udmeldte begrænsninger. 
 
Startgebyret udgør kr. 350,- pr båd. 
 
Tilmelding sker via NemTilmeld her: https://vs-kapsejladser.nemtilmeld.dk/34/at-SC22/ 
 
Løbene lægges på grundlag af tilmeldinger foretaget senest mandag den 26/9 2022 kl. 23.55, og 
baseres på data tilgængelige i websejler.dk databasen samme dato.  
 
Stævneledelsen kan godkende senere tilmeldinger, hvis disse efter ledelsens skøn kan indpasses i de 
allerede lagte løb, idet ledelsen dog også forbeholder sig ret til at ændre løbssammensætningen.  
 
Ved tilmelding efter ovennævnte dato er startgebyret 600 kr. pr båd. 
 
Kølbåde sejler efter DH (Dansk Handicap).  
 
Check-in samt logblad aflevering sker elektronisk som beskrevet i sejladsbestemmelserne 
 
Den officielle opslagstavle vil være på hjemmesiden ”www.vedbaek-sejkklub.dk”.  
 
Protest afgivelse sker elektronisk via email: bureau@vedbaek-sejlklub.dk senest søndag den 2. oktober 
2022 kl 20:00. Protestskema kan downloades fra bureauet. 
 
Protestbehandling vil ske en af de efterfølgende dage efter sejladsen, enten virtuelt eller ved fremmøde 
i Vedbæk Sejlklubs lokaler på Vedbæk Havn.  

 
3 REKLAMER 
 Både kan blive pålagt at føre reklamer valgt og udleveret af Vedbæk Sejlklub. 

 
 

 



 

 

4 TIDSPLAN 
 Første start er planlagt til søndag 2. oktober 2022 kl. 10:00 ud for Vedbæk Havn. 

 
Alle både, der ikke er måltaget kl. 17:00 noteres DNF (ikke fuldført). 

 
5 CERTIFIKAT, MÅLING & KONTROL 
 De deltagende både skal have et gyldigt certifikat registreret i Dansk Sejlunions database 

(websejler.dk).  
 
Både uden gyldigt certifikat vil blive betragtet som ikke tilmeldte. Svenske deltagere kan få udstedt et 
DH målebrev hos anders.hansen@activesailing.org. 
 
Ændringer af målebrev efter tilmelding til sejladsen skal indberettes til sejladskomiteen via e-mail 
(bureau@vedbaek-sejlklub.dk) senest d. 29. september 2022. 

6 SEJLADSBESTEMMELSER MM. 
 Sejladsbestemmelser, banekort, logblad, løbslister og deltagerliste kan downloades fra bureauet. 

 
Sejladsbestemmelser og banekort er planlagt til at være tilgængelige fra og med mandag 19. 
september 2022. Der vil kunne ske ændringer til såvel sejladsbestemmelser og banekort efter denne 
dato. 
 
Foreløbige deltagerlister planlægges løbende at blive lagt på hjemmesiden.  
 
Endelige løbslister er planlagt til at være lagt på hjemmesiden senest den 30. september. 

 
7 PRÆMIER 
 Resultater offentliggøres bureauet.  

 
Præmier kan afhentes på havnekontoret i Vedbæk Havn efter nærmere aftale. 
 
Løbspræmier: Der uddeles præmier for hver 5. tilmeldte båd i hvert løb. 
 
Startvindere: Overalt-vinderne af hver start får en præmie. 

8 FORSIKRING 
 Deltagende både skal have gyldig ansvarsforsikring, der dækker kapsejlads. 

9 ANSVARSFRASKRIVELSE 
 Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på egen risiko.  

 
Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade, sygdom eller dødsfald, der 
opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 

10 STED  
 Kapsejladsen afvikles fra Vedbæk Havn- Kapsejladsområdet er Øresund – omtrentligt afgrænset af 

linjerne mellem Rungsted, Raa, Malmø og Skovshoved 

11 BANER 
 Banen er en distancebane, hvori der kan indgå de mærker, der fremgår af sejladsbestemmelserne.  

 
Start-linjen kan ændres fra start til start. 
 
Banen kan ændres fra start til start. 

 


