
 
  

Nivå Bådelaug  
DS-DM 2015 for IF og L23 

Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 
med søndag den 23. august som reservedag. 

  
  

INDBYDELSE 
Bestyrelsen har besluttet: 

For L23 gælder det at bådejere, som deltager med sin båd og som ikke har deltaget ved DM 
de sidste 2 år, vil få godtgjort 500 kr. Beløbet tilbagebetales under DM.  

Man får oplyst om man er berettiget ved tilmeldingen!!.  
  

1 REGLER 
1.1 
  

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation og Dansk 
Sejlunions forskrifter. Klasseregler for IF og L23. Statutter for Danmarksmesterskab i Sejlsport. 

1.2 Desuden gælder følgende regler: 
Der startes ikke i middelvindstyrker under 2 m/s og over 12 m/s. 

1.3 Reglerne er ændret således:  Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, 
noteres ”ikke fuldført”.  Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun 
gælder, når der kapsejles.  Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.  Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. 
visse dele af sejladsbestemmelserne.   Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på 
den officielle opslagstavle.  Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er 
kortere end reglen foreskriver.  Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end 
reglen foreskriver.  Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres 
”ikke startet”. 

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan 
også ændre andre kapsejladsregler. 
I tilfælde af at der er uoverensstemmelse mellem Indbydelsen og Sejladsbestemmelser er det sidstnævnte, der er 
gældende.  
  

2 REKLAME 
  Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. 

  
3 DELTAGELSE OG TILMELDING 



3.1 Stævnet er åbent for IF og L23, som har gyldigt klassebevis og medlem af den respektive klasseorganisation.  
3.3 
  

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings-blanketten på IF- 
eller  L23 Klubbens hjemmeside senest 1. august 2015. 
Indskud og betaling for fortæring skal indbetales til Nivå Bådelaug senes 1. august 2015 med angivelse af 
bådtype og bådnummer. Nivå Bådelaugs konto er Forstædernes Bank – Reg.: 5490 Konto.: 1721087.   

3.4 Ved senere tilmeldinger vil der blive opkrævet et gebyr på 250 kr. 
  

4 INDSKUD 
4.1 Indskuddet udgør 1.630 kr. som samtidig dækker morgenmad og selvsmurte frokostpakker torsdag til lørdag 

for tre besætningsmedlemmer pr. båd.  
4.2 Øvrige betaling for fortæring fremgår af tillægget ”MENU OG PRISER”, som er vedlagt, og skal betales 

samtidig med tilmelding. 
  

5 TIDSPLAN 5.1 Registrering af deltagende både onsdag 19. august. kl. 16:00 til 21:00  i Nivå Bådelaugs klubhus – Bureau. 
Ved registreringen skal der vises dokumentation for at alle besætningsmedlemmer er medlem af en sejlklub 
under Dansk Sejlunion, samt gyldig ansvarsforsikring på båden. Ligeledes låneerklæring hvis relevant. 
Ved registrering kan man tilmelde sig Nivå Bådelaugs aftensejlads onsdag (Tune-Up).           

5.2 For L23 er der måling af sejl onsdag den 19. august kl. 17:00 til 18:00 i klubhuset 1 sal. 
5.3 
  

Dato Klasser  L23 sejladser / første sejlads IF sejladser / første sejlads 
Torsdag den 20. 
august L23 og IF 3 / varsel kl. 10:55. Tidsfrist kl. 16:00 / L23 start er 

varsel. 
Fredag   den 21. 
august L23 og IF 3 / varsel kl.   9:55. Tidsfrist kl. 16:00 / L23 start er 

varsel. 
Lørdag   den 22. 
august L23 og IF 3 / varsel kl.   9:55. Tidsfrist kl. 14:00 / L23 start er 

varsel. 
Søndag   den 23. 
august  L23 og IF Reservedag – se opslag. Reservedag – se opslag.   

Maksimalt antal sejladser for L23 er 9. Sejladstid ca 50 min. Der sejles 2 omgange på BB op-og-ned bane. 
IF starter sejladser indtil dagens tidsfrist. Sejladstid ca. 75 min. Der sejles 3 omgange på BB op-og-ned bane. 
Antal sejladser pr. dag og samlet antal sejladser kan ændres, da man vil tilstræbe at, at stævnet afvikles som 
godkendt DS-DM. Stævnet har DS-DM status når 4 sejladser er afviklet, og tidskravet er opfyldt. Herefter vil 
reservedagen ikke være relevant.   

5.4 Varselssignalet for den første sejlads torsdag er planlagt afgivet kl. 10:55. 
Varselssignalet for den første sejlads øvrige dage er planlagt afgivet kl. 9:55. 
Startsignal for dagens første sejlads (L23) er varselssignal for anden start (IF).  
Ved dagens øvrige sejladser vil der være separat start for begge klasser.  

5.5 Torsdag og fredag vil der ikke indledes startprocedure efter kl. 16:00. 
Lørdag og evt. reservedag vil der ikke blive indledt startprocedure efter kl. 14:00. 
Hvis stævnet ikke er godkendt som DM lørdag kl. 14:00, kan sidste sejladsstart udskydes til stævnet er 
godkendt, dog startes der så ikke efter kl 16:00. 
  

6 MÅLING OG KONTROL Gyldigt målebrev eller klassebevis vil blive kontrolleret af den respektive klasseorganisation. 
For L23 gælder:  Antallet sejl der kan måles ind og anvendes under dette mesterskab er begrænset til et storsejl, en fok, en genua 
og en spiler samt evt. en stormfok.  
Der henvises til L23 Klubbens regel for benyttelse af reservespiler. 
Alle sejl som benyttes ved stævnet skal bære L23 Klubbens stempel. Sejl som ikke bærer L23 Klubbens 
stempel skal kontrolmåles onsdag i klubhuset 1. sal kl.: 17:00 til 18:00. Samme sted og tid kan reservespiler 
blive plomberet. 
For IF gælder:  Udenlandske deltagere skal være medlem af en sejlklub under det pågældende lands nationale sejlforbund. IF 
klubbens klasseregler foreskriver, at der kun må benyttes 2 forsejl, 2 storsejl og 2 spilere. Disse sejl skal alle 
bære Dansk Sejlunions eller Svensk Seglerforbundets knap eller stempel hvori der er et nummer.  



Sejlknap numre eller for IF evt. stempeldato, i alle benyttede sejl, skal angives på en formular ved check-in, 
inden onsdag kl. 21:00. 
  

7 SEJLADSBESTEMMELSER Sejladsbestemmelserne vil blive annonceret på de respektive klasseorganisationers hjemmeside. 
  

8 STED 8.1 Stævnet gennemføres fra Nivå Havn. 
8.2 Bureau er på kontoret i klubhuset – Stævnetelefon 49 14 66 18. Åbningstid onsdag kl. 16:00 til 21:00. Øvrige 

dage kl. 8:00 til 10:00. eller som angivet på stævnets officielle opslagstavle, som befinder sig i klubhusets n/v-
vendte vindue.    

8.3 Banen er beliggende op til 2nm SØ for Nivå Havn 
  

9 
  

BANERNE Der sejles på en op/ned bane med offset mærke og gate. Der sejles 2 (L23) respektive 3 (IF) omgange på BB 
bane med målgang på læns.  
  

10 STRAFSYSTEMER 
  Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf. 

  
11 POINTGIVNING 11.1 Der anvendes lavpointsystem som beskrevet i Tillæg A.  
11.2 4 sejladser er krævet for at udgøre en serie.  
11.3 (a)       Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens 

point fra hver sejlads. 
  (b)       Hvis 5 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens 

point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 
  

12 LEDSAGEBÅDE Holdledere, trænere og andre ledsagere må ikke opholde sig i nærmere end 100 m. fra enhver kapsejlende båd. 
  

13 PLACERING AF BÅDE, TRAILERE, TELTE OG CAMPINGVOGNE Placeringerne fremgår af vedlagte skitse over Nivå Havn. 
  

14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens 
skriftlige betingelser og godkendelse. 
  

15 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til 
den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. 
  

16 RADIOKOMMUNIKATION Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. 
Denne restriktion gælder også mobiltelefoner. 
  

17 PRÆMIER Der uddeles præmier til de 4 første besætninger i hver klasse. Derudover DS’ DM-plaketter til nr. 1,2 og 3 samt 
klasseorganisationernes vandrepræmier. DS plaketter kan kun forventes uddelt så frem stævnet er godkendt 
som DS-DM.  
  

18 ANSVARSFRASKRIVNING Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.)  
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der 
opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 
  

19 FORSIKRING Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Dokumentation herfor skal 



fremlægges ved registreringen onsdag.  
  

20 YDERLIGERE INFORMATION Deltagerne bedes fortrinsvis anvende toiletter og bade i klubbens bygninger. 
Yderligere informationer kan fås i bureauet eller ved at kontakte stævneleder på mob.: 22 21 22 46. 
  

  
Med sejlerhilsen - Nivå Bådelaug. 
Nivå Strandpark 19 - 2990 Nivå.   
Stævneleder:      Christian Caspersen, Nivå Bådelaug 
Baneleder:          Jan Helge Madsen, KDY 
Protestdommer: Elsebeth Borch, Nivå Bådelaug 
 Tillæg til indbydelse: 
PROGRAM FOR STÆVNET: 

         Onsdag 19. august. 
kl. 16:00 til 21:00              Bureau åben for check-in af de deltagende både. 
”TUNE UP SEJLADS”    Som en del af Nivå Bådelaugs aftenmatch. Tilmelding ved check-in. 
Hele dagen                        Mulighed for isætning af både.  
kl. 17:00 til 18:00              Måling af sejl, samt kontrol af både og udstyr i henhold til de respektive bådklassers 

klasseregler. Sejlmåling L23 i klubhuset 1 sal. 
Torsdag 20. august. 
kl.   7:30                            Morgenbordet er klar. 
kl.   8:00 til 10:00              Bureau åben 
kl.   8:30                             Åbning af stævnet samt skippermøde.  
kl. 10:55                             Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes  

hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.  
Der indledes ikke startprocedure efter kl. 16:00.  
Efter ankomst til havnen er der moleøl. 

kl. 19:00                             Fællesspisning i Restaurant Lagunen – se Menu. 
Forud bestilling og betaling er nødvendig. 

Fredag 21. august. 
kl.   7:30                             Morgenbordet er klar. 



kl.   8:00 til 10:00              Bureau åben    
kl.   9:55                             Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes  

hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.  
Der indledes ikke startprocedure efter kl. 16:00. 
Efter ankomst til havnen er der moleøl. 

kl. 19:00                             Fællesspisning i Restaurant Lagunen – se Menu.                                            
Forud tilmelding og betaling er nødvendig. 

 
Lørdag 22. august.    
kl.   7:30                             Morgenbordet er klar. 
kl.   9:55                             Varselsskud for dagens 1.sejlads, følgende sejladser indledes  

hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige. 
Der indledes ikke startprocedure efter kl. 14:00. (Se også pkt. 5.5). 

Efter sidste sejlads.             Efter ankomst til havnen er der moleøl. 
IF og L23 Klubben: Udlodning af sponsorpræmier – se opslag  
Optagning af både. 

kl. 19:00                             3 retters festmiddag i Restaurant Lagunen – se Menu. 
Forud tilmelding og betaling er nødvendig. 
Præmieuddeling ved Nivå Bådelaug. 

Søndag 23. august. 
kl.  9:55                              Hvis det er nødvendigt at tage reservedagen i brug: 

Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes  
hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige. 
Der sejles kun indtil stævnet er godkendt DM.  
Der indledes ikke startprocedurer efter kl. 14:00 alternativt kl. 16:00. (Se pkt. 5.5) 
Præmieuddeling snarest mulig efter afslutning af sidste sejlads. 

 
SØSÆTNING: Søsætning onsdag kan ske frit hele dagen med havnens selvbetjent centerløft kran.  
Optagning lørdag med havnens kran efter sidste sejlads. 
Kranen i Nivå Havn, som er vederlagsfri, har en løftekapacitet på 1600 kg. Det bemærkes den er vindfølsom.     
Ønskes anden kranhjælp henvises til Rungsted eller Vedbæk Havn. Mastekran kan frit benyttes. 
 
HAVNEN OG FACILITETER: Deltagernes både der ankommer mellem søndag d.16. august og onsdag d. 19. august betaler kr. 80 pr. døgn.  
Fra onsdag d. 19. august til søndag d. 23. august, kan bådene ligge 
vederlagsfrit.                                                                                                                               
Bådene forsøges samlet ved bro G og evt. ved kajen ud for klubhuset. 
Brug af havnen ud over denne periode, hvor sejlklubben ikke kan anvise gratis plads, 
skal ske ved at benytte plads anvist af havnefogeden og afregnes med denne. 
Havnefogeden tlf. 20 82 80 40 
Der vil være mulighed for fri opstilling af telte, campingvogne og parkering af trailere – Se kort herfor.  
 
Toiletter og bad henvises til klubben og havnens faciliteter, som frit kan benyttes. 



Nogle lokale sejlere stiller deres både til rådighed til overnatning.  
Henvendelse herom skal ske til Christian Caspersen Nivå Bådelaug på mail cc@2c.dk 
    
Der henvises i øvrigt til Nivå Camping - Sølyst Alle 14 - 2990 Nivå - Tlf. 49 14 52 26, som også tilbyder 
hytteudlejning. 
TILMELDINGSBLANKET: Skal udfyldes og sendes, via klassernes hjemmeside, senest 1. august 2015 og indeholder følgende: 
Ejers navn, adresse, telefon, e-mail adresse. 
Bådens type, navn og sejlnummer. 
Rorsmand navn, adresse og sejlklub. 
Gast 1 navn, adresse og sejlklub. 
Gast 2 navn, adresse og sejlklub. 
Tilvalg af spisning skal bestilles og betales ved tilmeldingen: 
Alle middage spises i et festtelt ved Restaurant Lagunen.   
TOP 
  
  
MENU OG PRISER: 
  AFTENSMAD TORSDAG: Kr. 115 pr. person. 

Forloren hare med syltede ribs, honningbagte rødbeder med balsamico og salvie, ovnstegte 
rosmarinkartofler og pebersauce. Incl. Kaffe. 

  
AFTENSMAD FREDAG: Kr. 115 pr. person.  

BBQ grillkøller serveret med bagt kartoffel med kryddersmør, coleslaw med dild og æble samt 
tomat og bønnesalat med frisk revet parmesan. Incl. Kaffe. 

  
FESTMIDDAG LØRDAG: Kr. 250 pr. person. 

Forret:  
Hjemmerøget laks med tigerrejer og krebs.  

Seranoskinke med pærer, paprika og mandler. Salat og rosmarinfoccacia.  
Hovedret:  

Langtidsstegt rosa kalv med hvidløg og skysauce,  
Braiseret svinefilet med estragon og Riesling.  

Grønne salater vendt i caesardressing, pinjekerner og hvidløgscroutoner.  
Kartofler marineret i jomfruolie og hvid balsamico. Rødløg, asparges, capers, parmesan, friske urter 

og skinke.  
Tomatsalat med oliven og basilikum.  

Dessert:  
Gateau Marcel serveret med syltede skovbær. Kaffe/the. 

  
Onsdag aften har Restaurant Lagunen en dagens ret til kr. 98.  
Denne kan på forhånd bestilles direkte hos restauranten på tlf. 49 14 66 11. 
 


