
Appelsag nr. 5/2007 
 
 
Efterårssejlads, Sejlklubben Lynæs, 22. september 2007. 
 
 
Resumé: 
Efter dagens sejladser indgav ”Victoria” en anmodning om godtgørelse. 
”Victoria” anførte at starten på 1. sejlads blev udsat, men at udsættelsen 
ikke blev signaleret korrekt, idet der ikke blev givet lydsignal. Dette medførte, 
at ”Victoria” fejlagtigt troede, at den skulle starte 1 minut før sit startsignal 
og gjorde dette. ”Victoria” blev således i 1. sejlads givet point som en båd på 
banesiden ved startsignalet. Desuden påstod ”Victoria” i sin anmodning, at der skulle have 
været radiokommunikation mellem en anden deltager, ”Love’n Fight” og kapsejladskomitéen. 
 
Protestkomitéens afgørelse: 
Protestkomitéen afslog anmodningen med den begrundelse, at der i henhold til regel 26 skal 
ses bort fra manglende lydsignaler. Endvidere anførte protestkomitéen at kommunikationen 
mellem ”Love’n Fight” og kapsejladskomitéen kun skulle have været fra ”Love’n Fight” til 
kapsejladskomitéen og ikke omvendt. 
 
Appellantens bemærkninger: 
I sine bemærkninger til sagen tilføjede ”Victoria” en påstand om at der kun var planlagt tre 
sejladser, mens der reelt blev sejlet fire. 
 
Protestkomitéen/arrangørens bemærkninger: 
Det bekræftes, at der ikke blev afgivet lydsignal ved signalering af udsættelsen. Desuden er der 
en del kommentarer omkring diskussionerne på land efter sejladsen. 
 
Appel- og Regeludvalgets bemærkninger: 
Protestkomitéens kendsgerninger er mangelfulde. Desuden er det ikke korrekt, at der kan ses 
bort fra et manglende lydsignal ved signalering af udsættelse. Regel 26 gælder kun de signaler, 
som udtrykkelig er anført i reglen. Der er således begået en fejl fra kapsejladskomitéens side 
ved ikke at afgive lydsignalet. Med hensyn til påstanden om brud på regel 41 (kommunikation 
mellem en deltager og kapsejladskomitéen) står det ikke klart, om der er indgivet en gyldig 
protest. 
 
Appel- og Regeludvalgets afgørelse: 
I henhold til regel 71.2 returneres sagen til arrangøren, som snarest skal sørge for fornyet 
afhøring og behandling i en protestkomité, der som formand skal have en DS-godkendt 
National Protestbehandler eller en ISAF International Judge. 
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