
 
Forespørgsel nr. 1/2002 
 
Spørgsmål om kontrolmåling af sejl uden forbindelse med et stævne 
 
Resumé af spørgsmålet: 
 
Ved en måling foretaget i forbindelse med et målerkursus konstateres det, at et sejl forsynet med de 
foreskrevne certifikatmærker, herunder sejlknap, ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. 
Kan dette medføre, at der kan eller skal foretages nogen aktion mod båden i forbindelse med dens 
deltagelse i en kapsejlads som er afsluttet inden målingen? 
 
Appel- og Regeludvalgets svar: 
 
Kapsejladsreglernes regel 78 med den tilhørende DS-forskrift har været overholdt ved kapsejladser 
forud for den foretagne måling, idet sejlet er forsynet med de krævede certifikatmærker og der ikke 
ved bådens deltagelse i noget stævne forud for den seneste måling er konstateret afvigelser fra 
klassereglerne. 
 
Regel 78.3 beskriver fremgangsmåden, når der konstateres uoverensstemmelser mellem en båds 
udstyr og dens klasseregler under et stævne. Der skal i givet fald protesteres mod båden i 
overensstemmelse med regel 60.2 om protester fra kapsejladskomiteen og regel 61.3 om tidsfrister. 
 
Den måling, der viser en afvigelse fra klassereglerne, er ikke foretaget ved et stævne og er således 
ikke omfattet af regel 78.3. Der er derfor ikke anledning til nogen protest eller anden forholdsregel 
mod båden i forbindelse med dens deltagelse i stævner forud for målingen. 
 
Appel- og Regeludvalgets kommentar: 
 
Efter den foretagne måling foreligger en situation, hvor sejlets ejer må formodes at være vidende 
om at sejlet afviger fra klassereglerne. Det må derfor forventes, at båden ikke deltager i kapsejlads 
med det pågældende sejl, før det er bragt i overensstemmelse med klassereglerne. I forbindelse med 
dette kan bestemmelserne om DS-sejlknap være relevante på to punkter: 
 

1. Dækning af omkostningerne ved at bringe sejlet i overensstemmelse med klassereglerne. 

2. Opfølgning fra Teknisk Udvalg overfor den pågældende sejlmager omkring kontrollen af 
fremstillede sejl. 

 
 
 
 
 
Disse forhold ligger dog uden for Appel- og Regeludvalgets myndighedsområde, som udelukkende 
er kapsejladsreglerne. 
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