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og Q&A’s
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Årets høst

• 0 appeller

• 0 Q&A’s

• Men vi mangler at gennemgå en appel og en 69-sag fra 
2021!
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Appelsag 3/2021
Hændelsen

• Klassemesterskab for trapezjoller – 18.-19. september 2021

• Farum Sejlklub

• DEN 962 fører stævnet efter lørdagens sejladser

• I første sejlads søndag er der berøring mellem DEN 962 og DEN 971, således at DEN 962 ikke kan 
gennemføre de næste sejladser

• En tredje båd, DEN 968, spørger under disse sejladser om det totale antal sejladser – kapsejladskomitéen 
svarer, at der vil blive sejlet 11 sejladser, selvom der senere bliver sejlet 12

• DEN 962 reparerer båden og sejler søndagens sidste sejlads

• DEN 962 får godtgørelse i de sejladser, den ikke har sejlet

• DEN 962 vinder stævnet, mens DEN 968 bliver nr. 2
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Appelsag 3/2021
Appellen

• DEN 962 synes ikke selv, at det er fair at vinde et mesterskab 
med godtgørelse i så mange sejladser

• DEN 962 appellerer på vegne af DEN 968 den 
miskommunikation, der foregik på vandet mellem 
kapsejladsledelsen og DEN 968 omkring antallet af sejladser

• Hvis sidste sejlads ikke var blevet sejlet, havde DEN 968 
vundet stævnet i stedet for DEN 962
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Appelsag 3/2021
ARU’s kommentarer

• Ifølge regel 70.1(a) ”kan en part i en høring appellere en 
protestkomités afgørelse eller dens fremgangsmåder”

• DEN 962 havde været i en høring om godtgørelse, men denne 
nævnes ikke i appellen

• Der var ingen anmodning om en høring for den omtalte 
fejlinformation, hvilket er en forudsætning for en appel
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Appelsag 3/2021
Afgørelsen

• Appellen er ugyldig
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Sag 4/2021
Hændelsen

• Harboe Cup – 25.-26. september 2021

• Skælskør Amatør Sejlklub

• Feva XL DEN 4650 tildeles godtgørelse på stævnets sidste dag

• Protestkomitéen beslutter senere at genåbne høringen og DEN 4650 bekræfter sin deltagelse

• På dagen for genåbningen møder DEN 4650 ikke op (online), på trods af protestkomitéens forsøg på at få 
kontakt over Messenger, SMS og telefonopkald

• Resultatet af genåbningen bliver, at DEN 4650 ikke tildeles godtgørelse

• Samme aften fremsendes kendsgerninger, konklusion og afgørelse til parterne

• En støtteperson til DEN 4650 (moren til gasten) skriver efterfølgende tre opslag i offentlige Facebook-
grupper, hvoraf hun til det ene skriver 37 kommentarer (ud af i alt 99 kommentarer til opslaget)

• Støttepersonen fremsætter i disse opslag urigtige oplysninger om protestkomitéen, ubegrundede anklager 
mod en navngiven protestkomité omkring deres håndtering af anmodningen om godtgørelse og omkring 
deres villighed til at behandle unge med respekt og give forklaringer
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Sag 4/2021
Appellen

• Protestkomitéen indkalder støttepersonen til en høring under regel 69

• Protestkomiteen konkluderer, at støttepersonen udviste uetisk opførsel, udviste 
brud på gode manerer og skadede sportens omdømme

• Straffen er en advarsel

• Protestkomitéen fremsender en rapport til Dansk Sejlunion i henhold til regel 
69.2(j)(3)

• Protestkomitéen anbefaler ikke yderligere straf, men mener, at sagen bør 
offentliggøres
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Sag 4/2021
ARU’s kommentarer

• Protestkomitéen er ikke forpligtet til at indsende en rapport om sagen, da straffen 
var en advarsel, men regel 69.2(j)(3) tillader det, og protestkomitéen har 
præciseret grunden

• Sagen er behandlet efter reglerne, og at straffen er proportional med de påviste 
brud på regel 69

• 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
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Sag 4/2021
Afgørelsen

• Appel- og Regeludvalget foretager sig ikke yderligere
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Oversigt over appelsager

År Stadfæstet Omstødt Sendt retur Appel ugyldig Regel 69

2022 0 0 0 0 0

2021 1 0 0 2 1

2020 0 0 0 0 1

2019 1 1 1 0 0

2018 1 2 2 0 0

2017 0 1 0 1 0

2016 1 1 3 1 0

2015 1 2 1 0 1

2014 0 1 2 0 2

2013 0 3 4 0 0

5 11 13 4 5


