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Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for Optimistjoller 
 
Efter anmodning fra klasseorganisationen, Optimist Class Denmark, giver Dansk Sejlunion i 
henhold til DS forskriften ved Kapsejladsregel 78 hermed for året 2023 tilladelse til, at kravet 
om gyldigt klassebevis kan fraviges ved kapsejladser for Optimistjoller arrangeret af sejlklubber 
under Dansk Sejlunion, når kapsejladsen ikke er: 
 

 Rangliste stævne 
 Grandprix stævner 
 Udtagelse til Ungdoms Danmarksmesterskab 
 Ungdoms Danmarksmesterskab  
 Udtagelse til internationale stævner 
 Internationalt stævne 

 
 
Dansk Sejlunion giver desuden tilladelse til, at Optimistlignende joller uden gyldigt klassebevis 
kan afvige fra Optimist klassereglerne. 
 
Den Optimistlignende jolle - det vil sige sportsredskabet brugt af besætningen for at deltage i 
kapsejlads, bestående af skrog, ror, sværd, mast, bom, sprydstage, sejl, tilhørende fittings og 
alle andre benyttede dele af sportsudstyr, undtagen hvad der kan fortæres og personligt udstyr 
- skal have omtrent samme fysiske dimensioner som beskrevet i Optimist klassereglerne. 
 
Afvigelser fra Optimist klassereglerne må ikke medføre tydeligt mærkbare forbedringer eller 
forringelser af jollens fart- eller sejlegenskaber i forhold til en Optimistjolle med gyldigt 
klassebevis. 
 
Kapsejladskomitéen alene afgør om kravet til jollens fart- eller sejlegenskaber er opfyldt. 
 
Kapsejladskomitéen kan om nødvendigt afvise eller annullere en jolles tilmelding til kapsejlads. 
 
Når Kapsejladskomitéen har tilladt en jolle at deltage uden gyldigt klassebevis, kan der ved 
kapsejlads ikke indgives protest mod jollens afvigelser i forhold til Optimist klassereglerne. 
 
Kapsejladskomitéens afgørelse om en jolles deltagelse kan ikke appelleres til Dansk Sejlunion. 
 
Joller uden gyldigt klassebevis skal til enhver tid kunne flyde i bordfyldt stand med besætningen 
placeret i jollen. 
 

 
 
Tilladelsen skal indgå i såvel indbydelse som sejladsbestemmelser for stævnet. Dette kan 
gøres ved at der i indbydelse og sejladsbestemmelser under punkt 1. Regler tilføjes følgende 
formulering: 

 Desuden gælder "Tilladelse til kapsejlads uden krav om gyldigt klassebevis for 
Optimistjoller”, se https://dansksejlunion.dk/optimist-kapsejlads-uden-klassebevis. 

 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Sejlunion 
 
 
 
Mikael Jeremiassen 


