
 
 
 
 
Appelsag nr. 3/2006 
 
 
DIF-DM for Nordisk Folkebåd, Horsens 8-12. juli 2006 
 
Resumé: 
Efter at der var gennemført 3 sejladser, blev der indgivet protest mod DEN 641 for en 
anordning på mastefoden, som kunne justeres under sejlads. Protestkomitéen konstaterede at 
der var monteret en anordning, der gør det muligt (også under sejlads) at hæve og sænke 
mastefoden ca. 10 mm. Protestkomitéen tog ikke protesten til følge, men sendte sagen til 
høring i Teknisk Udvalg i DS. Herudover foranledigede protestkomitéen, at anordningen 
blev forseglet og kontrollerede ved stævnets afslutning, at forseglingen ikke var blevet 
brudt. Dette sidste fremgår ikke af protestens kendsgerninger eller afgørelse, men af senere 
fremsendte kommentarer fra protestkomitéen. 
 
Appellantens bemærkninger: 
DEN 1029 finder kendsgerningerne mangelfulde og kan ikke forstå at protesten afvises, da 
den opfatter anordningen som en klar overtrædelse af klassereglerne. DEN 1029 
fremkommer også med betragtninger om tidligere problemer med den pågældende båds 
målebrev og at den finder overtrædelsen ”forkastelig” og i strid med ”sportsmanship”. 
 
Den protesteredes bemærkninger: 
DEN 641 finder proceduren ved besigtigelsen af mastefoden besynderlig, da der ikke blev 
bedt om tilladelse til at gå om bord på båden. Der udtrykkes i forbindelse hermed tvivl om 
protestens gyldighed. Det fremføres også, at mange i klassen er bekendt med anordningen, 
at den ikke har været benyttet til justering under sejlads og at der dermed ikke er forsøg på 
snyd. 
 
Protestkomitéens bemærkninger: 
Protestkomitéen bemærker, at den ikke (som det også fremgår af kendsgerningerne) har 
kunnet fastlægge som kendsgerning, at anordningen har været benyttet under sejlads, og at 
den derfor ikke mener at kunne straffe båden. 
 
Appel- og Regeludvalgets bemærkninger: 
Tilstedeværelsen af en anordning, der tillader justering af mastefodens placering og dermed 
riggens spænding er en klar overtrædelse af adskillige paragraffer i klassereglerne, som bl.a. 
nævner:  
6.1.5 Mastens fod må ikke kunne flyttes under sejlads. 
7.30 Vanter og stag skal alene justeres med vantskruer eller forbindelsesplader 
7.70 All standing rigging shall be adjustable above the deck only 
Alene tilstedeværelse af anordningen er en overtrædelse af klassereglerne og det er i den 
forbindelse uden betydning om det kan fastslås, om den har været benyttet under sejlads 
eller ej. 
 
Da såvel sejlere, målere som protestkomitéen tilsyneladende har været i tvivl om dette 
finder udvalget, at der ikke fra DEN 641 foreligger et bevidst brud på princippet om 
sportsmanship og dermed ingen overtrædelse af regel 2, Fair sejlads. 



Udvalget gør i den forbindelse opmærksom på at ændringer, som er eller kan være i strid 
med  klassereglerne, ikke kan ske på den enkelte sejlers initiativ, men må forelægges 
klasseorganisationen, så lovligheden af ændringerne kan fastslås (evt. via forespørgsel til 
DS) eller at klassereglerne evt. kan ændres via korrekt procedure, hvis dette findes 
ønskeligt. 
 
Det fremgår ikke af protestskemaet ved direkte afkrydsning, at protesten er fundet gyldig, 
men der har været foretaget en afhøring og det fremgår ikke, at der under denne, hverken fra 
parterne eller protestkomitéen, er stillet spørgsmål ved protestens gyldighed.  
Protestkomitéens kontrol af forseglingen af anordningen for de resterende sejladser burde 
have fremgået af afgørelsen på protesten. 
 
Appel- og Regeludvalgets afgørelse: 
Protestkomitéens afgørelse omstødes. DEN 641 diskvalificeres fra stævnets 3 første 
sejladser. 
 
Protestkomitéens foranstaltning med midlertidig forsegling af anordningen for stævnets 
resterende sejladser accepteres som grundlag for bådens fortsatte deltagelse i DM. Dette 
gælder udelukkende det pågældende stævne. Denne afgørelse fremsendes således også til 
Teknisk Udvalg under DS med henblik på at TU sikrer, at båden ikke kapsejler som en 
Nordisk Folkebåd før den ulovlige anordning er fjernet. 
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