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HARBOE CUP 2021 - DANSK SEJLUNION GRANDPRIX 2021, 25-26. SEPTEMBER 2021 
AFHOLDT AF SKÆLSKØR AMATØR-SEJLKLUB 

Resumé: 

På stævnets sidste dag behandlede protestkomiteen en anmodning om godtgørelse fra Feva XL 
DEN 4650, som blev tildelt godtgørelse. Senere samme dag beslutter protestkomiteen, at den 
vil genåbne høringen, og dette meddeles Feva XL DEN 4650 om aftenen via email. DEN 4650 
bekræfter i de efterfølgende dage at han kan deltage i genåbningen den 6. oktober. Onsdag den 
6. oktober afholdes den genåbnede høring online. Før høringen forsøger protestkomiteen at 
kontakte DEN 4650 via Messenger, SMS og telefonopkald, men DEN 4650 møder ikke op. 
Resultatet af genåbningen bliver, at der ikke gives godtgørelse. Senere samme aften beklager 
rorsmanden for DEN 4650 over for et panelmedlem sin manglende deltagelse i høringen. 
Protestkomitéen fremsender samme aften, kl. 21:43 kendsgerninger, konklusion og afgørelse til 
rorsmanden for DEN 4650. 

En støtteperson til DEN 4650 (mor til gasten) poster samme aften et opslag i klassens offentlige 
Facebook-gruppe, og det følges den efterfølgende dag op med en række kommentarer, både fra 
støttepersonen selv og andre. I dette spor fremsættes en række påstande, et medlem af 
protestkomiteen tagges (med navn), og et uddrag fra deres private Messenger-chat sættes ind 
i en af støttepersonens egne kommentarer (uden at angive kilden). 

Den 8. oktober kl. 07:58 beder DEN 4650 om genåbning af høringen fra den 6. oktober pr. e-
mail. Protestkomitéen afviser pr. e-mail den 10. oktober at genåbne høringen.  

Den 15. oktober laver støttepersonen to identiske opslag i Facebook-grupperne ’Dansk Sejlunion 
Sport’ og ’RS Feva XL – Denmark’. Opslagene er offentligt tilgængelige. Det sidste har ingen 
kommentarer, mens det første har 99 kommentarer, hvoraf 37 er fra støttepersonen selv. I 
dette opslag og i kommentarsporet fremsætter støttepersonen urigtige oplysninger om 
protestkomitéen, ubegrundede anklager mod en navngiven protestkomité omkring deres 
håndtering af anmodningen om godtgørelse og deres villighed til at behandle unge med respekt 
og give forklaringer. 

Den organiserende myndighed modtager efter stævnet en rapport om potentielt upassende 
adfærd og dermed potentielt brud på regel 69. Den organiserende myndighed ved Harboe Cup 
2021 udpeger en ny protestkomité under regel 69.2(a) og 69.2(k) til at behandle sagen. 

Protestkomitéens handlinger og afgørelse: 

Protestkomitéen vælger at indkalder støttepersonen til en høring i henhold til regel 69.2(b). 

Protestkomitéen har, jf. regel 69.2(e)(1), udpeget en person til at fremlægge påstanden og 
støttepersonen medbringer jf. regel 69.2(e)(1) en rådgiver til høringen. 

Protestkomitéen konkluderer, at støttepersonen: 

1. Ved at skrive urigtige oplysninger om protestkomitéen udviser upassende adfærd i form 
af uetisk opførsel som defineret i regel 69.1(b)(1) og dermed har brudt regel 69.1(a). 
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2. Ved at fremsætte ubegrundede anklager mod en navngiven protestkomité omkring deres 
håndtering af anmodningen om godtgørelse og deres villighed til at behandle unge med 
respekt og give forklaringer udviser upassende adfærd i form af brud på gode manerer 
som defineret i regel 69.1(b)(1) og dermed har brudt regel 69.1(a). 

3. Ved at skrive det ovenstående i offentligt tilgængelige Facebook-grupper, der ofte ses af 
hundredvis af danske sejlere, yderligere udviser upassende adfærd ved at skade sportens 
omdømme som defineret i regel 69.1(b)(2) og dermed har brudt regel 69.1(a). 

Afgørelsen bliver at støttepersonen udstedes en advarsel i henhold til regel 64.5(a)(1). 

Protestkomitéen fremsender en rapport til Dansk Sejlunion i henhold til regel 69.2(j)(3). 
Protestkomitéen anbefaler ikke yderligere straf udover den allerede udstedte advarsel, men 
protestkomitéen mener at det vil være givtigt at få sagen gjort tilgængelig og synlig for 
Sejlsportsdanmark.   

Appel- og Regeludvalgets bemærkninger: 

Ud fra stævnets type og den tildelte straf er protestkomitéen ikke forpligtet til at indsende en 
rapport om sagen. Men i henhold til World Sailing (WS) Regulation 35.5.3(c) og regel 69.2(j)(3) 
er det muligt at gøre det, hvis protestkomitéen finder det passende. Protestkomiteen har 
præciseret, hvorfor den vælger at indsende sin rapport. 

Når Appel- og Regeludvalget modtager en rapport som den ovennævnte, skal udvalget i henhold 
til WS Regulation 35.5.4 gennemgå rapporten og kan udføre yderligere undersøgelser. På dette 
grundlag skal udvalget i henhold til WS Regulation 35.5.5 beslutte, om der foretages yderligere.  

Appel- og Regeludvalget har gennemgået rapporten og den tildelte straf.  

Udvalget finder at sagen er behandlet i henhold til reglerne, og at straffen er proportional med 
de påviste brud på regel 69.1(a) og 69.1(b)(2). Der er derfor ikke grund til at foretage sig 
yderligere i sagen.  

Appel- og Regeludvalget indskærper, at støttepersoner også er underlagt Kapsejladsreglerne og 
forventes at følge disse. At hænge navngivne kapsejladsledere ud på internettet er uacceptabelt 
og et brud på Kapsejladsreglerne. Havde disse hændelser og regel 69 høringen fundet sted under 
stævnet kunne et udfald af høringen have været at bortvise støttepersonen fra stævnet.  

DEN 4650 anmoder om en genåbning af den genåbnede høring. Dette er muligt. Men i henhold 
til regel 66.2 er tidsfristen for dette 24 timer efter at være blevet informeret om beslutningen, 
og denne tidsfrist overholder DEN 4650 ikke. Det er derfor korrekt, at protestkomiteen afviser 
anmodningen om genåbning. 

Appel- og Regeludvalgets afgørelse: 

Der foretages ikke yderligere i denne sag. 

 

DANSK SEJLUNION 
Appel- og Regeludvalget 

9. januar 2022 
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