
TILLÆG V: 
 
REGULATIV FOR LYD-, BILLED- og MEDIERETTIGHEDER FOR DANSK 
SEJLUNION 
 

1. Ejendomsret til Lyd- og Billedrettigheder 
 

1.1 Dansk Sejlunion besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert 
arrangement, som unionen udskriver, overdrages, giver tilladelse til 
og/eller afvikles i henhold til forbundets vedtægter, love, 
kapsejladsreglerne og/eller andre konkurrencereglementer, bortset fra 
som beskrevet i ISAF’s regulativ vedr. Medie Rettigheder samt TV-
rettigheder. 

 
1.2 Rettighederne omfatter enhver form for formidling af lyd og billeder fra 

arrangementerne til offentligheden i hvilket som helst nuværende eller i 
fremtiden udviklet medie og/eller format, hvad enten formidlingen af 
lyd og billeder sker igennem analog eller digital teknik, via direkte eller 
tidsforskudt transmission på licensfinansieret eller 
abonnementsbaserede vilkår. 

 
1.3 Udnyttelsesrettighederne omfatter således – men er ikke begrænset til - 

radio- og TV-transmission (licensfinansieret TV, pay per view TV eller 
interaktivt TV), videooptagelse og distribution (salg og leje eller ”video 
on demand”), transmission via Internet eller Intranet, mobiltelefoni eller 
et hvilket som helst andet elektronisk medie, som måtte kunne formidle 
lyd og billeder fra forbundets sportsarrangementer til offentligheden. 

 
2. Ejendomsret til andre Medierettigheder 

 
2.1 Dansk Sejlunion besidder tillige alle medierettigheder til informationer i 

relation til arrangementer ref. 1.1, som lagres, reproduceres eller 
transmitteres i digital eller analog form eller ved digitale eller analoge 
metoder eller ved anvendelse af en eller anden form for protokol. Det 
vil sige inklusive rettigheden til at kommunikere eller sende via Internet 
eller Intranet, mobiltelefoni eller et hvilket som helst andet elektronisk 
medie, som måtte kunne formidle informationer fra forbundets 
sportsarrangementer til offentligheden. 

 
2.2 Ved informationer forstås inklusive, men ikke begrænset til, statistik, 

regler, bulletiner, kalendere, deltagerlister/-oplysninger og resultater. 
 

3. Licensiering – Lyd- og Billedrettigheder 
 

3.1 Dansk Sejlunions internationale forbund, International Sailing 
Federations (ISAF) bestemmelser vedr. TV-rettigheder fremgår af 
ISAF’s Regulativ 18.15 og 26.14. 

 
 
 
 
 

3.2 Dansk Sejlunion har følgende tillægsbestemmelser: 
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(a) Ved eliteidrætsbegivenheder (nationale som internationale), herunder 

Danmarksmesterskaber og Nordiske Mesterskaber tilhører rettighederne 
Dansk Sejlunion 

(b) Rettighederne til alle andre stævner sub-licensieres automatisk videre 
til arrangøren (iht. kapsejladsreglerne), uden at denne skal erlægge 
betaling herfor 

(c) Rettigheder, som tilhører Dansk Sejlunion eller arrangøren, kan 
overdrages til tredjepart. Den danske arrangør er berettiget til at 
deltage i forhandlinger med tredjepart om udnyttelse af rettigheder iht. 
pkt. (a) 

 
5.   Licensiering – Medie Rettigheder 
 
5.1 Dansk Sejlunions internationale forbund, International Sailing Federations 

(ISAF) bestemmelser vedrørende medie Rettigheder fremgår af ISAF’s 
Regulativ 18.15. 

 
5.2 I relation til Internationale og nationale begivenheder omfattet af ISAF’s 

Regulativ 18.15.2 (b) og (c) vil den danske arrangør automatisk være sub-
licensieret af Dansk Sejlunion, uden at denne skal erlægge betaling herfor 

 
5.3 Til trods for pkt. 5.2 kan ISAF opkræve en betaling, alene hvis en 

international begivenhed regelmæssigt producerer en betydelig indtægt (jfr. 
ISAF’s regulativ) 

 
 
Vedtaget på Sejlerdagen 25/3 2001, 23/03 2003 
 


