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DS-DM for Spækhugger, Egå Sejlklub, 4.-6. august 2005 
 
Resumé: 
Ved stævnets start blev det ved opslag på den officielle opslagstavle meddelt, at to både, DEN 
238 og DEN 257, havde fået dispensation fra klassereglerne til at anvende genuaer med lavere 
dugvægt end foreskrevet . 
 
Efter den første dags sejladser indleverede DEN 130 en protest mod DEN 238 og DEN 257. DEN 
130 anførte, at dispensationen efter dens mening var ugyldig og at DEN 130 ønskede at 
protestkomitéen pålagde de to både at sejle resten af stævnet med genuaer efter klassereglerne. 
 
Protestkomitéens handlinger: 
Protestkomitéen tog ikke protesten til følge. Begrundelsen var, at klassereglerne administreres af 
specialklubben (Dansk Spækhuggerklub), og at der var præcedens for at bestyrelsen gav 
dispensationer. 
 
Sammenfatning af kommentarer fra parterne og den organiserende myndighed (Egå 
Sejlklub og Dansk Spækhuggerklub): 
Baggrunden for dispensationen var, at DEN 238 og DEN 257 i december 2004 havde henvendt 
sig til bestyrelsen i specialklubben (Dansk Spækhuggerklub) og bedt om dispensation fra 
klassereglerne for at kunne afprøve genuaer i en lettere dugvægt, med henblik på at foreslå 
klassereglerne ændret til at tillade den lettere dug såfremt forsøget var en succes. Bestyrelsen i 
Dansk Spækhuggerklub gav denne dispensation for stævnerne i 2005 frem til og med DM.  
 
Om aftenen på første sejladsdag ved DM blev der afholdt generalforsamling i specialklubben, og 
her blev det vedtaget at tillade genuaer i den lettere dug.  
 
DEN 130 anfægter i sin kommentar behovet for dispensationen og kritiserer specialklubbens 
kommunikation til medlemmerne om dispensationen. 
 
Appel- og Regeludvalgets bemærkninger: 
At klassereglerne administreres af specialklubben er udtryk for, at de kan ændres af 
klasseorganisationen efter den fremgangsmåde, der er anført i klassereglerne. En ændring skal 
være vedtaget af klasseorganisationen og godkendt af Dansk Sejlunion før den har gyldighed. 
Der er ikke i klassereglerne mulighed for at give dispensation for afvigelse i genuaens dugvægt. 
 
DEN 238 og DEN 257 deltog således i alle stævnets sejladser med genuaer, som ikke var i 
overensstemmelse med klassereglerne. Imidlertid gjorde de det på baggrund af en tilladelse fra 
den organiserende myndighed, og efter protestkomitéens afgørelse i sagen, også med 
protestkomitéens godkendelse. 
 
Det var en forkert fremgangsmåde, at specialklubben gav individuelle dispensationer, og det var 
yderligere uheldigt, at disse individuelle dispensationer tilmed omfattede klassens 
mesterskabsstævne. 
 



En korrekt fremgangsmåde for specialklubben havde været først at ændre klassereglerne til at 
tillade alle som måtte ønske det, forsøgsvis at anvende genuaer med lavere dugvægt i en klart 
afgrænset periode (samt at få godkendelse i DS til ændringen). Efter forsøgsperioden skulle 
specialklubben så have truffet afgørelse om enten at fastholde eller opgive ændringen. 
 
Appel- og Regeludvalgets afgørelse: 
Protestkomitéens afgørelse omstødes, idet DEN 238 og DEN 257 brød klassereglerne ved at sejle 
med genuaer i uoverensstemmelse med de gældende klasseregler. Imidlertid handlede DEN 238 
og DEN 257 på baggrund af en tilladelse givet af den organiserende myndighed på den officielle 
opslagstavle. Denne tilladelse var fejlagtig, men gjorde at DEN 238 og DEN 257 uden egen skyld 
kom til at bryde klassereglerne. De to både er således i henhold til regel 62.1(a) berettiget til 
godtgørelse. Godtgørelsen er her at lade bådene beholde deres placeringer, således at samtlige 
resultater fra DM-serien forbliver uændrede. 
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