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FORORD 

DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst 
betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er 
revideret i henhold til seneste udgave af ISAFs kapsejladsregler: The Racing 
Rules of Sailing for 2013-2016. Flere regler er revideret i forhold til den 
tidligere udgave af regelbogen.  

I forhold til kapsejladsregelbogen dækker kurset Definitionerne, samt Del 1-4 
af regelbogen, men denne regelkursus-bog kan på ingen måde erstatte 
kapsejladsregelbogen. 

Citater fra regelbogen er markeret typografisk som dette afsnit, altså indrammet tekst 
med en anden skrifttype end resten af teksten. 

Da regelkurset gerne skulle være 'fremadrettet', har vi tilstræbt ikke at 
henvise til ændringer i forhold til 'de gamle regler'. 

Vi begynder med en oversigt over de regler, der styrer en kapsejlads, og 
efter en kort gennemgang af banesystemer med start- og mållinjer fortsæt-
tes med en gennemgang af definitioner og hovedregler. 

Herefter gennemgås de regler, der har forbindelse med starten såsom 
startprocedurer, startregler, samt signaler der afgives fra startfartøjet. Og 
endelig følger en gennemgang af reglerne i samme rækkefølge som den, der 
er i regelbogen.  

Bogen er beregnet til brug ved regelkurser i sejlklubberne under ledelse af en 
instruktør, men skulle også være anvendelig til selvstudium. 

Et regelkursus, hvor denne bog anvendes, vil normalt gå over 3 - 4 aftener af 
ca. 3 timer eller 1½ dag i en weekend, afhængig af elevernes 
forhåndskendskab til reglerne. Det anbefales, at man begynder kurset med 
en gennemgang af indholdsfortegnelsen i regelbogen. 

Dette materiale omfatter ikke kapsejladsreglernes Del 5 om protester.  
Det må dog anbefales at Del 5 under alle omstændigheder gennemgås ved 
afholdelsen af et regelkursus. 

Denne bog stilles gratis til rådighed for danske sejlere, idet den kan 
downloades fra Dansk Sejlunions websted www.sejlsport.dk, under punktet 
”Kapsejlads”.  

Der kan løbende ske udgivelse af reviderede udgaver, så inden et kursus 
begynder, anbefales det at undersøge, om man har den seneste udgave af 
denne bog. 

 Kapsejladsledergruppen 

 Dansk Sejlunion 

 December 2013 
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A: Regler og bestemmelser, som styrer en 
kapsejlads 

ISAFs kapsejladsregler 

International Sailing Federation’s kapsejladsregler er oprindeligt indført i 
1907, og er siden 1960 blevet revideret hvert fjerde år. 

De internationale kapsejladsregler er affattet på engelsk, og den engelske 
tekst er afgørende, hvis den nationale tekst skaber tvivl om fortolkningen. 

Nationale forskrifter (NordicSF- og DS-forskrifter) 

Disse foreskriver specielle bestemmelser som for eksempel, at det ikke er 
tilladt at opkræve protestgebyr og at alle både skal medføre godkendt 
redningsudstyr til alle ombord. De nationale forskrifter findes alle i den 
danske regelbog, anført ved den regel, de ændrer. Forskrifterne gælder som 
regler, som beskrevet i definitionen af ordet ”regel” i kapsejladsreglerne. 

Indbydelse 

Indbydelsen er den officielle meddelelse om kapsejladsen. Det skal fremgå 
heraf, hvis der er særlige regler eller statutter, som gælder for kapsejladsen. 
Andre relevante oplysninger kan fremgå af indbydelsen eller sejladsbestem-
melserne, f.eks. anvendelse af anden straf end to-runders straffen, banetype, 
pointsystem, præmier etc. 

Sejladsbestemmelser 

Enhver kapsejladsarrangør skal udarbejde sejladsbestemmelser, som kan 
indeholde ændringer af kapsejladsreglerne eller klassereglerne. Dog in-
deholder regel 86.1. begrænsninger herfor. Hvis sejladsbestemmelserne 
ændrer en kapsejladsregel eller klasseregel, skal der henvises til reglen, og 
ændringen skal angives. 

Skabeloner til indbydelse og sejladsbestemmelser 

Dansk Sejlunion har udarbejdet en skabeloner for såvel indbydelser som 
sejladsbestemmelser, baseret på vejledningen i henholdsvis Tillæg K og 
Tillæg L i den engelsksprogede version af kapsejladsreglerne. Inden for 
rammerne af disse tillæg har DS truffet en række valg, hvormed DS ønsker at 
sikre en ensartet kapsejladsafvikling i Danmark i overensstemmelse med 
international praksis. Skabelonerne bruges på den måde, at arrangøren 
indsætter eller tilføjer lokale oplysninger.  

Skabelonerne findes på: www.sejlsport.dk/kapsejladsregler/dokumenter 

Selv om der gøres meget for at standardisere sejladsbestemmelserne, bør 
man altid lade en grundig gennemlæsning af sejladsbestemmelserne indgå i 
forberedelsen til en kapsejlads. 
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B: Banetyper 

Når der ikke er tale om distancesejladser, sejles der som regel på en 
standardbane, men sejladsbestemmelserne kan beskrive andre banetyper. I 
det følgende gennemgås 3 standardbanesystemer. 

Trekantbaner (System A) 

Figur B/1 viser en trekantbane, hvor mærkerne skal holdes om bagbord. 

Figur B/1 

Startlinjen er her udlagt til læ af 'bundmærket' (mærke 3) mellem 
startfartøjet og et udlagt startmærke. Ved mindre felter er det almindeligt, at 
mærke 3 benyttes som startmærke. Startlinjen kan også være mellem to 
udlagte mærker, således at startfartøjet ikke indgår i startlinjen. 

Banen består i øvrigt af et 'krydsmærke' eller ’topmærke’ (mærke 1) udlagt i 
vindens retning fra bundmærket, samt et 'slagmærke' (mærke 2) udlagt 
således, at vinklen mellem de to banesider bliver ca. 90 grader. 

Mållinjen er på figuren udlagt til luv af mærke 1, men kan også være mellem 
mærke 1 og et udlagt målmærke eller et måltagningsfartøj. 
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Systemet med start- og mållinje udenfor selve banen vælges oftest ved store 
felter, eller når flere klasser starter på samme bane, således at f.eks. sidste 
start ikke kan forstyrres af både, der runder mærke 3 efter første bane-
omsejling  eller at første båd kommer i mål samtidig med, at de sidste både 
er i færd med at runde mærke 1 før sidste baneomgang. 

Op-ned-bane (System R) 

Denne banetype, vist på figur B/2, kaldes også for en ”pølsebane”. Som det 
kan ses er der kun top- og bundmærke i banen. 

 
Figur B/2 

Banen benyttes hyppigere og hyppigere, bl.a. fordi man i en del bådtyper 
synes at ”skærings-ben” ikke har reel kapsejladsmæssig betydning. En 
lignende bane bruges oftest ved matchrace, her med en sådan længde at en 
sejlads typisk varer 15-20 minutter.  

Trapezbane (System T) 

Denne firkantede kapsejladsbane, der ligesom den forrige har været anvendt 
flere gange ved OL, er forskellig fra de tidligere banetyper ved, at der gås i 
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mål på et kort halvvindsben (ofte med spileren sat). Dette gør bl.a. at 
deltagerne befinder sig tæt ved startfartøjet, når de er gået i mål, således at 
en evt. efterfølgende sejlads kan startes hurtigt. 

Der er i virkeligheden tale om to baner, ”Inner Loop”  og ”Outer Loop”. 

   
Figur B/3: Outer Loop (tv.) og Inner Loop (th.) 

De to ”loops” benyttes typisk, når der er flere bådtyper, som starter forskudt 
(efter hinanden), f.eks. Europe og Finnjolle. Den klasse, der starter først, skal 
sejle på Outer Loop, så den ikke møder bådene i den følgende start på det 
første lænseben. 

Startlinjen 

Det er meget vigtigt, at startlinjen udlægges korrekt. Den gode baneleder 
kendes på sin evne til at udlægge en 'rigtig' startlinje. 

Startlinjen skal være vinkelret på vindretningen. Hvis startlinjen ikke er 
vinkelret på vinden, vil det bevirke, at sejlerne vil klumpe sig omkring det af 
mærkerne, der ligger længst til luv. En dårlig start eller eventuelt en generel 
tilbagekaldelse (omstart) er, hvad der ofte kommer ud af det. 

Afviklingen af starten vender vi tilbage til i afsnit C, når vi har gennemgået 
kapsejladsreglernes hovedregler og definitioner. 
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C:  Definitioner, grundlæggende principper og 
hovedregler 

Regelbogen er opdelt således at de informationer, som er mest relevante for 
deltagerne, findes først i bogen. Som det allerførste gennemgås 
definitionerne, således at vi får en fælles terminologi – altså ”fagsproget” om 
man vil. 

Definitioner 

Definitionerne er en række ord, som har en særlig betydning i reglerne. Disse 
betydninger beskrives i afsnittet om definitioner, og når et defineret ord 
anvendes i reglerne, har det præcis den betydning, der står i definitionen – 
og kun den. Derfor er det meget vigtigt at sætte sig grundigt ind i 
definitionerne, da man ellers ikke vil kunne forstå reglerne fuldstændigt. 

Fuldføre 
En båd fuldfører, når nogen del af dens skrog eller dens besætning eller udstyr i 
normal position krydser mållinjen fra banesiden. Den har imidlertid ikke fuldført, 
hvis den efter at have krydset mållinjen 

(a) tage en straf i henhold til regel 44.2 

(b) retter en fejl i henhold til regel 28.2 begået ved mållinjen 
eller 

(c) fortsætte med at omsejle banen. 

Definitionen af at fuldføre er vigtig at huske, når man skal passere en 
mållinje. Især ved distancesejladser kan det ske, at mållinjen ligger således, 
at man kan være i tvivl om, hvordan den skal passeres. Definitionen giver 
svar på dette spørgsmål.  

Når man skal til at fuldføre, skal man ikke længere tænke på, om man sejler 
med mærkerne om styrbord eller bagbord. Man skal ikke runde mærker, men 
krydse en linje – vel at mærke fra banesiden. 

Man fuldfører dog ikke, hvis man efter at have krydset mållinjen tager en 
straf iht. regel 44.2, retter en fejl iht. regel 28.2 eller fortsætter med at 
omsejle banen. 

En båd fuldfører i det øjeblik, den krydser mållinjen. Det er dog en 
forudsætning, at den del af båd eller udstyr, som krydser linjen, er i normal 
position. Går man f.eks. i mål for spiler, kan man ikke vinde noget ved at 
slække fald og skøder ud for at få spileren længere frem. 

På figur C/1 har alle 4 både fuldført, men B, C og D kapsejler stadig (ifølge 
definitionen af ”kapsejle”), da de ikke er klar af mållinjen og dens mærker. 
Det betyder, at C på bagbord halse bryder en regel og skal tage en straf før 
den kan fuldføre korrekt. 
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Figur C/1 

Kommer man til at begå et regelbrud overfor en anden båd, skal man først 
tage sin straf (to-runders straf), før man kan fuldføre. Henvisningen til regel 
44.2 i definitionen går på dette. 

Bemærk hvordan mållinjen er indtegnet på figuren, nemlig gennem 
banesiden af målmærkerne. Almindeligvis skriver man, at mållinjen er mellem 
to mærker (eller mellem et flag og et mærke), og så snart en båd skærer den 
linje, der netop berører banesiden af mållinjens markeringer (mærker eller 
flag), er den jo ”mellem” mærkerne 

Ligesom andre mærker må mållinjens mærker ikke berøres. Gør man det, må 
man tage sin strafvending og først derefter “tæller” det at passere mållinjen. 
Det er også dette, der tænkes på ved henvisningen i definitionen til regel 
44.2. 

Baneledere skal lægge mærke til, at en båd, der ved passage af mållinjen 
berører et mållinjemærke men ikke tager sin strafrunde, faktisk har fuldført 
efter definitionen. Båden kan således ikke gives point som “ikke fuldført” 
uden afhøring. Der skal en protest og høring til. 

Halse, styrbord eller bagbord 
En båd er på den halse, styrbord eller bagbord, som svarer til dens luv side. 

Der er ikke noget svært i denne definition, hvis vi ved hvad ”luv side” er. Det 
kommer vi til under definitionen ”læ og luv”.  

En båd er altid på enten styrbord eller bagbord halse. Når båden ved en 
stagvending passerer vindøjet, eller når bådens storsejl passerer centerlinjen 
ved en bomning, skifter den øjeblikkelig halse. 

Hindring 
En genstand, som en båd ikke vil kunne passere uden at foretage en væsentlig 
kursændring, hvis den styrede direkte på genstanden og var en af dens skroglængder 
fra den. En genstand, der kun kan passeres sikkert på den ene side, og et område 
udpeget som sådant i sejladsbestemmelserne, er også hindringer. Imidlertid er en 
kapsejlende båd ikke en hindring for andre både, medmindre de skal holde klar af 
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den, give den plads eller plads ved mærke, eller når regel 21 gælder, undgå den. Et 
fartøj som er let, herunder en kapsejlende båd, er aldrig en fortsat hindring. 

Når man skal afgøre, om en genstand er en hindring, skal man tænke som 
følger: ”Du er en skroglængde fra genstanden, og du styrer lige på den. Skal 
du nu ændre kurs væsentligt?” Er svaret ja, så er genstanden en hindring. En 
mindre korrektion med rorpinden er ikke en væsentlig kursændring. 

Sejladsbestemmelser kan forbyde sejlads i visse områder, f.eks. havneindløb. 
Disse områder skal så betragtes som hindringer. 

Når man skal holde klar af en anden båd, er den anden båd en hindring. En 
styrbord halse båd på kollisionskurs er således en hindring for en båd på 
bagbord halse. Det omvendte gælder derimod ikke. 

Hindringer, som vi kan komme ud for under kapsejlads, kan være mange 
ting. Et opankret dommerskib ved start- eller mållinje er et oplagt eksempel. 

Grundt vand er en hindring, ligesom en kæntret eller bordfyldt båd er en 
hindring. En almindelig fiskebøje (en bambuspind med et flag) er derimod 
ikke en hindring, med mindre fiskegrej eller lignende gør, at man kun kan 
passere på den ene side af bøjen, eller passage er umulig i et større område 
omkring bøjen. 

Ligeledes vil et sømærke i sig selv normalt ikke blive betragtet som en 
hindring, men dersom det markerer grænsen for et område, som man ikke 
kan besejle, vil sømærket have status som en hindring. 

Holde klar 
En båd holder klar af en båd med retten til vejen 

(a) hvis båden med retten til vejen kan sejle sin kurs uden at behøve at foretage 
nogen handling og 

(b) når bådene overlapper, hvis båden med retten til vejen også kan ændre kurs i 
begge retninger, uden at der omgående bliver berøring. 

Dette er en meget vigtig definition. Kapsejlads skal foregå uden kollisioner, 
og derfor er det væsentligt, hvad det vil sige at holde klar af en anden båd. 

Når en båd holder klar af en anden båd, skal den anden båd kunne holde sin 
kurs - uden at give ror for at undgå båden, som skal holde klar. Bemærk at 
det at ”sejle sin kurs” ikke er det samme som det at ”fortsætte en 
kursændring”. I denne sammenhæng har regel 16 også betydning, som vi 
skal se senere. 

Det er nærliggende at spørge, hvor lang afstand der skal være mellem 
bådene - det siger definitionen jo ikke noget om? Svaret er, at det afhænger 
af forholdene. I 3 m/s på fladt vand kan 20 cm være en helt forsvarlig 
afstand mellem to Laser-joller. I 15 m/s bør to 50 fods-både nok passere 
hinanden i mindst 5-6 meters afstand, og måske mere i grov sø. Man er altså 
henvist til at bruge sin sunde fornuft og vurdere forholdene. Det samme 
gælder for protestkomitéer, hvis sejlerne ikke selv kan blive enige. 
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Figur C/2 

Definitionens sidste del - om både på samme halse - virker nok ved første 
øjekast svær at forstå. Den betyder, at en luv båd må ikke komme så tæt på 
en læ båd, at læbåden bliver “låst”. Den læ båd skal kunne ændre kurs i 
begge retninger (altså både falde af og luffe op). 

Hvis vi forestiller os en situation, hvor en båd opnår et luv overlap fra klar 
agter (situationen på figur C/2), kan vi se at læbåden er i en presset 
situation, fordi luvbåden er meget tæt på. Læbåden kan fortsætte ligeud 
(holde sin kurs), så luvbåden holder klar efter definitionens første del. Men 
definitionens anden del siger, at læbåden skal have mulighed for at ændre 
kurs i begge retninger (luffe op såvel som falde af), så den kan komme ud af 
den låste situation. Ordet ”øjeblikkelig” skal ses i sammenhæng med en 
manøvre, der effektivt øger afstanden mellem bådene. Når en sådan 
manøvre vil medføre øjeblikkelig kontakt, er den luv båd for tæt på. Den luv 
båd holder derfor ikke klar på figur C/2. 

 
Figur C/3 

I figur C/3 har den læ båd kun mulighed for at falde, men selv det kan nok 
være problematisk for den. Heller ikke her holder den luv båd klar af den læ 
båd. 
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Holde op 
En båd kan holde et mærke op, når den er i en position hvorfra den kan passere til luv 
af det og passere det på den forlangte side uden at skifte halse. 

 

Figur C/4 

Som det fremgår af denne definition, kan en båd godt holde op, selvom den 
kommer under lay line. og laver et såkaldt ”Ærøbo-stik”. Båden må dog ikke 
skifter halse (læs passerer vindøjet). 

Interesseret part 
En person, som kan vinde eller tabe som følge af en protestkomités afgørelse, eller 
som har en nær personlig interesse i afgørelsen. 

Denne definition vedrører kun protester og protestbehandling og kræver ikke 
nærmere forklaring. 

Kapsejle 
En båd kapsejler fra dens klarsignal og indtil den fuldfører og er klar af mållinjens 
mærker, eller udgår, eller indtil kapsejladskomitéen signalerer generel tilbage-
kaldelse, udsættelse eller opgivelse. 

Definitionen er ikke svær at forstå. Det vigtige er at huske, at dette 
“almindelige” ord har en helt præcis betydning i reglerne. 

Perioden hvor en båd kapsejler, er også den periode, hvor den kan straffes 
for brud på reglerne i Del 2 (Når både mødes). Den eneste undtagelse er 
regel 23.1, der netop skal forhindre at en båd, som ikke kapsejler, 
unødvendigt generer en båd, som gør det. 

Man skal dog være opmærksom på, at reglerne i Del 2 gælder som vigeregler 
allerede fra det tidspunkt, man begynder at sejle omkring i startområdet, 
altså som oftest inden man kapsejler efter definitionen. Det kommer vi 
tilbage til i Del 2 af reglerne. 
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Man begynder at kapsejle ved sit klarsignal, hvilket normalt er 4 minutter før 
starten. Fra dette tidspunkt må man f.eks. ikke længere anvende motoren til 
at drive båden frem eller modtage hjælp udefra af nogen art. 

Man ophører normalt med at kapsejle, når man har fuldført og er kommet 
klar af mållinjen og dens mærker. Bryder man en regel ved målgangen (når 
man har fuldført, men før man er klar af mållinjen), så skal man tage en straf 
og atter fuldføre korrekt. 

Klar agter, klar foran, overlap 
En båd er klar agter af en anden, når dens skrog og udstyr i normal position er agten 
for en linje trukket tværs fra det agterste punkt på den anden båds skrog og udstyr i 
normal position. Den anden båd er klar foran. De overlapper, når ingen af dem er 
klar agter. Imidlertid overlapper de også, når en båd mellem dem overlapper dem 
begge. Disse udtryk gælder altid for både på samme halse, De gælder ikke for både 
på modsatte halser, medmindre regel 18 gælder eller begge både sejler en kurs mere 
end 90 grader fra den sande vindretning. 

Begrebet “overlap” er vigtigt, især ved mærker og hindringer. Et overlap vil i 
de fleste tilfælde begrænse en båds manøvremuligheder. Derfor er der 
mange regler, der gør brug af dette begreb. 

 
Figur C/5 

I almindelighed er det nemt at afgøre, om der er overlap eller ikke. På figur 
C/5 er der overlap mellem A og B og mellem B og C.  

C er agten for den tænkte linje trukket tværs på A’s agterste punkt. C er 
således klar agter, og A er klar foran. 
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Figur C/6 

Figur C/6 viser også, hvordan ordene “en båd imellem dem” skal forstås. I 
figur C/5 er der ikke overlap mellem A og C; i figur C/6 er der overlap via B, 
som er “en båd imellem dem”, hvilket fastslås ved at den ligger mellem A’s 
og C’s kurslinjer. 

Når bådene nærmer sig et mærke eller en hindring, dvs. når de er underlagt 
regel 18, taler man - som en undtagelse - også om klar agter, klar foran og 
overlap, selvom bådene er på modsatte halser. Der er således overlap 
mellem A og B i figur C/7. 

 
Figur C/7 
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Læ og luv 
En båds læ side er den side, som er, eller når den er i vindøjet var, bort fra vinden. 
Når den sejler over plat læns eller direkte med vinden, er dens læ side imidlertid den, 
hvor den fører sit storsejl. Den anden side er dens luv side. Når to både på samme 
halse overlapper, er båden på læ side af den anden den læ båd. Den anden er den luv 
båd. 

Læ og luv har i de fleste tilfælde deres normale sømandsmæssige betydning. 
Men når en båd ligger i vinden, skal vi huske “hvor båden kom fra”, da den 
luffede til vindøjet. På plat læns eller overplat er det storsejlets placering, der 
afgør hvad der er læ og luv side.  

 

 
Figur C/8 

Hvis båden ligger i vindøjet, er læ side den samme som lige før den nåede 
vindøjet. Den modsatte side er luv side. Dette er vist på figur C/8. 

 
Figur C/9 
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Når der er overlap mellem to både på samme halse, er båden, der ligger på 
læ side af den anden, "læ båd". Den anden båd er "luv båd". Figur C/9 viser 
dette. 

 
Figur C/10 

På fig. C/10 ser vi to både på samme kurs. A har storsejlet til bagbord og 
dermed bagbord som læ side. Efter definitionen ”halse” er A på styrbord 
halse. B sejler overplat, men har alligevel styrbord side som læ side, da 
storsejlet er til styrbord. Bagbord er altså B’s luv side, og B er på bagbord 
halse. 

Mærke 
En genstand, som sejladsbestemmelserne forlanger, at en båd skal passere på en 
bestemt side, og et fartøj underlagt kapsejladskomitéen omgivet af frit farvand, 
hvorfra startlinjen eller mållinjen udgår. En ankerline, eller en genstande, der 
tilfældigt er fastgjort til et mærke, er ikke en del af dette. 

Nogle mærker er også hindringer, for eksempel hvis en opankret båd også er 
et start- eller mållinje-mærke. Definitionen skulle være klar nok. Imidlertid vil 
vi opdage senere (regel 28) at der faktisk er tre slags mærker: 
Rundingsmærker, “almindelige” mærker og gate-mærker. Det vender vi 
tilbage til. 

Det er vigtigt at bemærke, at ankergrej - både over og under vandoverfladen 
- ikke er en del af mærket, men tæller som en hindring, hvis det opfylder 
definitionen ”hindring”. 

 
Figur C/11 

På figur C/11 indgår ankerlinen således ikke som en del af mærket, men 
regnes for en hindring. 
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Mærke-plads 
Plads for en båd til at passere et mærke på den forlangte side. 
Endvidere er det 

(a) plads til at sejle til mærket, når dens rigtige kurs er at sejle tæt på det og 

(b) plads til at runde mærket, som nødvendigt for at omsejle banen. 

Mærke-plads for en båd omfatter dog ikke plads til at stagvende, med mindre den er 
indvendigt overlappende og til luv af den båd, der skal give mærke-plads, og den 
ville holde mærket op efter sin stagvending. 

 

Figur C/12 

Definitionen fastslår, at Mærke-plads ikke omfatter plads til at stagvende, 
dog med den undtagelse, at såfremt den indvendigt overlappende båd tillige 
er luv båd, så har den krav på plads til at stagvende, såfremt den herefter 
kan holde mærket op. I figur C/15 opfylder A disse krav og har således krav 
på plads til at stagvende. 

Opgive 
En kapsejlads, som en kapsejladskomité eller en protestkomité opgiver, er ugyldig, 
men den kan sejles om. 

Denne definition siger, at en kapsejlads kan opgives når som helst, både før 
og efter startsignalet. Kapsejladskomiteen kan opgive en sejlads lige indtil 
den sidste båd er gået i mål. En sejlads kan også blive opgivet efter at den er 
afsluttet, men da vil det normalt være protestkomiteen, der beslutter dette. 
En opgivet kapsejlads kan sejles om. 

Part 
En part i en høring er  

(a) for en høring af en protest: en protesterende, en der protesteres mod, 

(b) for en anmodning om godtgørelse: en båd, der anmoder om godtgørelse, eller for 
hvilken, der anmodes om godtgørelse; en kapsejladskomité, der handler i 
henhold til regel 60.2(b), 
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(c) for en anmodning om godtgørelse i henhold til regel 62.1(a): den organisation, 
der påstår at have udført en fejlagtig handling eller undladelse eller 

(d) en båd eller deltager, som kan blive straffet i henhold til regel 69.2 

En protestkomité er imidlertid aldrig en part. 

Denne definition vedrører kun protester og protestbehandling og kræver ikke 
nærmere forklaring. 

Plads 
Den plads, en båd behøver under de givne forhold, inklusiv plads til at overholde 
sine forpligtelser i henhold til reglerne i Del 2 og regel 31, mens den manøvrerer 
omgående på en sømandsmæssig måde. 

Vind, sø og andre forhold spiller ind, når man skal fastslå hvor meget plads, 
der skal gives. En båd, som har krav på plads, skal udnytte den givne plads 
hurtigt (“manøvrere omgående”) men dog stadig på en sømandsmæssig 
måde. 

Der er forskel på at give plads og holde klar. Når man holder klar af en anden 
båd, skal den anden båd kunne sejle sin kurs. Når man giver plads, skal man 
ofte give den anden båd plads til at udføre en manøvre. 

Læg mærke til, at definitionen af plads også fortæller, at plads er forbundet 
med tid - tid til at udnytte pladsen på en sømandsmæssig måde. Det er 
særlig aktuelt i den situation hvor en båd opnår retten til vejen, og en anden 
båd skal holde klar (regel 15). Hvis denne anden båd kun kan holde klar ved 
en “panikmanøvre” som f.eks. en stagvending hvor fokken ikke kan nå at 
blive slækket og besætningen efter vendingen ligger og roder nede i den nye 
læside - ja, så har der ikke været plads (og tid) nok. 

Definitionen taler godt nok om at “manøvrere omgående”, men reglerne 
forlanger ikke, at man skal forudse en anden båds manøvrer. Det er 
selvfølgelig fornuftigt at gøre det, men reglerne kræver det ikke.  

Hvis to både overlapper, og den læ båd luffer, skal den give den luv båd 
plads til at holde klar (regel 16). Selv om den luv båd fører spiler, kan den 
godt blive tvunget til at luffe så højt, at spileren klapper. Det ligger inden for 
rammerne af sømandsmæssig manøvrering at kunne klare denne situation. 

 
Figur C/13 
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Den luv båd behøver dog ikke at forudse, at den læ båd bliver ved med at 
ændre kurs. Når den læ båd fortsætter sin luffing, har den luv båd et øjeblik 
til at reagere, og sandsynligvis bliver afstanden mellem bådene formindsket 
en smule. Når så den læ båd luffer lidt mere, gentages dette forløb. Derfor vil 
en luffesituation under et overlap kunne ende i en “låst” situation med 
bådene meget tæt på hinanden, som vist på figur C/13. Vi kommer tilbage til 
situationen ved reglerne 15 og 16. 

Protest 
En påstand i henhold til regel 61.2 fra en båd, en kapsejladskomité eller en 
protestkomité om, at en båd har brudt en regel. 

Denne korte definition kræver ikke nærmere forklaring. 

Regel 
 

(a) Reglerne i denne bog (Regler for kapsejlads), herunder Definitionerne, 
Kapsejladssignaler, Introduktion, indledende tekster og reglerne i et Tillæg, 
når det gælder, men ikke overskrifter, 

(b) ISAF Regulation 19, Eligibility Code (deltagelsesret), Regulation 20, 
Advertising Code (reklamer) samt Regulation 21, Anti-Doping Code 
(dopingbekæmpelse) samt Regulation 22, Sailor Classification Code 
(klassifikation af deltagere), 

(c) den nationale myndigheds forskrifter, medmindre de er ændret af 
sejladsbestemmelserne i overensstemmelse med den nationale myndigheds 
eventuelle forskrift til regel 87, 

(d) klassereglerne (for en båd, der sejler under en handicap- eller måleregel, er 
reglerne for det system ’klasseregler’), 

(e) indbydelsen, 

(f) sejladsbestemmelserne, 

(g) ethvert andet dokument, som gælder for stævnet. 

Man skal være opmærksom på at mange bestemmelser gælder som regler 
ved en kapsejlads, med tilhørende straf for at bryde dem. Det gælder også 
bestemmelser udenfor regelbogen, herunder klasseregler, indbydelse og 
sejladsbestemmelser. 

Rigtig kurs 
En kurs, som en båd ville sejle for at fuldføre så hurtigt som muligt i fravær af de 
andre både, som omtales i den regel, hvor udtrykket bruges. En båd har ingen rigtig 
kurs før dens startsignal. 

Der er aldrig kun én rigtig kurs. Rigtig kurs er på ethvert tidspunkt den kurs, 
som en båd vil sejle fra sin nuværende position for så hurtigt som muligt at 
fuldføre. 

Rigtig kurs behøver ikke at være kompaskursen til det næste mærke, som 
vist på figur C/14. 
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Figur C/14 

Rigtig kurs må godt være påvirket af andre kapsejlende både - blot ikke 
både, der i situationen har krav på, at man sejler rigtig kurs. Ændrer man for 
eksempel kurs i det omfang, det er nødvendigt for at holde klar af en båd 
med retten til vejen, sejler man fortsat rigtig kurs. Det er situationer som 
denne, der sigtes til med ordene ”de andre både, der henvises til i reglen”. 

 
Figur C/15 

På figur C/15 antager vi, at B i forhold til A ikke må sejle højere end rigtig 
kurs. (Hvorfor det kan være tilfældet, skal vi se på i forbindelse med regel 
17.) Vi antager desuden, at hverken A eller B kan forlange af C, at den sejler 
rigtig kurs. Idet C luffer, skal B holde klar af C som luv båd. Definitionen af 
rigtig kurs siger nu, at rigtig kurs for B er den kurs, den ville sejle, hvis A ikke 
var der – og det er at luffe for at holde klar af C. B kan således luffe for at 
holde klar af C, uden at den derved sejler højere end sin rigtige kurs. 

Med andre ord: Selv om en regel giver en båd lov til at forlange af en anden, 
at den sejler rigtig kurs, så kan en tredje båd give anledning til en 
kursændring, der ellers ikke ville blive anset for at være rigtig kurs. 
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Figur C/16 

Rigtig kurs kan være forskellig for forskellige både - også i den samme 
sejlads. For eksempel kan to både ved at vurdere vind og strøm i en given 
situation komme frem til hver sit resultat for rigtig kurs. Den ene kan vælge 
at gå en omvej for at komme i strømlæ, mens den anden vurderer, at vinden 
er bedre i strømmen, og derfor vælger at blive der, som vist på figur C/16. 
Begge valg fører til, at bådene sejler rigtig kurs. 

Hvis man skal argumentere for, at man har sejlet rigtig kurs i en given 
situation, er det væsentligt at godtgøre at man fulgte en konsekvent strategi. 
En kurs der ændres, fordi en konkurrent nærmer sig, er svær at forsvare som 
rigtig kurs - med mindre man skal holde klar af konkurrenten. 

Starte 
En båd starter, når nogen del af dens skrog, besætning eller udstyr passerer 
startlinjen i retning mod det første mærke, efter at båden, ved eller efter dens 
startsignal, har været helt på startsiden af startlinjen, og den har overholdt regel 30.1, 
hvis den gælder. 

Regelhenvisningen i definitionen dækker regel 30.1 (I-flags reglen, ”uden om 
et startmærke”) 

Vi ser, at man efter definitionen faktisk ikke kan starte før sit startsignal 

Der er ikke noget særlig kompliceret i denne definition. Alle kapsejlere vil nok 
indrømme, at de ved hvordan man starter korrekt: Ved at holde hele båden 
på startsiden af linjen indtil startsignalet. 

Lykkes det ikke, må man rette sin fejl. Enten ved blot at sejle helt på 
startsiden af linjen og så starte (korrekt), eller – hvis regel 30.1 (I-flags 
reglen) er i kraft – ved at sejle rundt om en af startlinjens ender og derefter 
starte ifølge definitionen. 
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Figur C/17 

På figur C/17 ser vi, at A er startet, mens B endnu ikke er startet. Læg 
mærke til, at startlinjen er tegnet på banesiden af startmærkerne. Afhængig 
af mærkernes størrelse kan det gøre en betydelig forskel, om man beslutter 
at linjen er på startsiden eller på banesiden af mærkerne – eller et sted ind 
imellem. Hvis startlinjen er beskrevet i sejladsbestemmelserne som ”mellem” 
to bøjer (eller et flag på startfartøjet og en bøje), så bør denne uklarhed 
komme sejlerne til gode, som vist på figuren. 

Udsætte 
En udsat kapsejlads er forsinket i forhold til det planlagte starttidspunkt, men den kan 
startes eller opgives senere. 

En kapsejlads kan udsættes lige indtil startsignalet. Udsættelse kan være en 
”nødbremse” for banelederen, hvis der f.eks. sker et stort vindspring kort før 
starten. 

Zonen 

Området omkring et mærke inden for en afstand af tre skroglængder af den båd, som 
er nærmest ved det. En båd er i zonen, når nogen del af dens skrog befinder sig i 
zonen. 

Zonen er defineret, fordi begrebet bruges mange gange i reglen om passage 
af mærker (regel 18). 

Ved en mærkebøje afgrænses zonen af en cirkel med en radius lig tre 
skroglængder (af den nærmeste båd). 

Når både af forskellig længde nærmer sig et mærke, er det skroglængden af 
den nærmeste (som regel den førende) båd, der anvendes til at fastlægge 
zonen. 

Grundlæggende principper 

Efter definitionerne følger 2 grundlæggende principper. Det første princip er 
Sportsmanship, der omtaler de forventninger der stilles til deltagere i 
kapsejlads. 

Det næste princip er en opfordring til deltagere om at passe godt på miljøet i 
forbindelse med udøvelse af sejlsporten. 
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Sportsmanship 

Deltagere i sejlsport er underlagt en samling regler, som det forventes, at de følger og 
håndhæver. Et grundlæggende princip for sportsmanship er, at deltagere, der 
overtræder en regel, straks påtager sig en straf, som kan være at udgå. 

Reglerne starter med en slags hensigtserklæring, nemlig afsnittet om 
sportsmanship. Det er ikke en regel som sådan, men en principiel erklæring 
om at deltagerne inden for sejlsport - som alle andre sportsudøvere - 
forventes som en selvfølge at konkurrere på en fair måde. Det er det samme 
der menes, når man forventer ”sportslig optræden” og ”god sportsånd”. 

Ansvarlighed over for miljøet 

Deltagere opfordres til at begrænse enhver miljøskadelig virkning under udøvelse af 
sejlsport. 

Dette grundlæggende princip er en opfording, som vel egentlig er en 
selvfølge, men regel 55 specificerer dette grundprincip. 

Regel 55: Bortskaffelse af affald 
En deltager må ikke forsætligt smide affald i vandet. 
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Del 1 – Hovedregler 

De fem første regler kaldes hovedregler. De er det fundament, som alle de 
øvrige regler bygger på 

Regel 1: Sikkerhed 
1 SIKKERHED 

1.1 Hjælp til de, der er i fare 

En båd eller deltager skal yde al den hjælp, den kan, til enhver person eller 
ethvert fartøj, der er i fare. 

1.2 Redningsudstyr og personligt opdriftsmiddel 

En båd skal have tilstrækkeligt redningsudstyr til alle personer om bord, 
heraf et sæt klar til øjeblikkelig brug, medmindre dens klasseregler angiver 
andre forholdsregler. Enhver deltager er selv ansvarlig for at være iført 
personligt opdriftsmiddel, der er tilstrækkeligt under de givne 
omstændigheder. 

DS forskrift 
Også både med tilstrækkelig opdrift til i bordfyldt stand at bære 
besætningen, skal medføre godkendte svømme- eller redningsveste til 
alle om bord. Denne forskrift følger af dansk lovgivning og kan ikke 
ændres. 

Reglens første del pålægger enhver båd og deltager pligt til at yde hjælp til 
enhver person eller båd, som er i fare. Det er en selvfølge at hjælpe andre i 
nød, men regel 1 understreger dette. Det er ikke kun andre kapsejlende 
både, man har pligt til at hjælpe, men naturligvis enhver, der er i fare. 

Bliver man under kapsejlads opmærksom på både eller personer, der kan 
være i fare og som tilsyneladende ikke får assistance af arrangørens 
ledsagebåde eller andre hjælpere, så skal man yde hjælp. Det er ikke sikkert 
man kan gøre noget for at redde båd og udstyr, men det væsentlige er også 
at sikre besætningen. Selv om en anden deltager allerede er gået til 
undsætning, bør man stadig undersøge, om der er behov for yderligere 
bistand. Er en jolle kæntret, så kig nøje i området omkring den efter 
besætningsmedlemmer, der har mistet kontakt med jollen. 

Med hensyn til regel 1.2 skal man huske, at dansk lov foreskriver, at der skal 
findes godkendt redningsudstyr (rednings- eller svømmevest) ombord i alle 
både under enhver form for sejlads. Bruger man samtidig sin sunde fornuft til 
også at iføre sig vesten, når forholdene kræver det, overholder man også 
regel 1.2. 

Regel 2: Fair sejlads 
2 FAIR SEJLADS 

En båd og dens ejer skal konkurrere i overensstemmelse med anerkendte 
principper for sportsmanship og fair play. En båd kan kun straffes efter 
denne regel, når det klart fastslås, at disse principper er blevet krænket. En 
diskvalifikation efter denne regel kan ikke fratrækkes i en båds pointsum i 
en serie. 
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Kravet i denne regel er forhåbentlig en selvfølge for alle kapsejlere. Reglen 
skal først og fremmest anvendes, når en deltager er bevidst om at have 
begået et regelbrud, men alligevel søger at undgå straf. Vi nærmer os her 
sager om dårlig og usportslig opførsel, med indberetninger og udelukkelse til 
følge. Derfor præciserer reglen da også, at den kun skal anvendes i specielle 
tilfælde, men den sender stadig et klart signal om at der skal gribes ind 
overfor usportslig optræden. 

Regel 3: Accept af reglerne 
3 ACCEPT AF REGLERNE 

Ved at deltage i en kapsejlads, der arrangeres i henhold til disse regler for 
kapsejlads, tilkendegiver enhver deltager og bådejer at være enig i: 

(h) at være underlagt reglerne 

(i) at acceptere de straffe, der pålægges, og andre handlinger, der 
foretages i henhold til reglerne, samt at være underlagt de 
procedurer for appel og mulighed for fornyet undersøgelse, der er 
angivet i dem, som den endelige afgørelse af enhver sag, opstået i 
henhold til reglerne, og 

(j) i forhold til en sådan afgørelse, ikke at indbringe denne for nogen 
domstol eller tilsvarende myndighed. 

Reglen fastslår, at man ved at deltage i en kapsejlads samtidig accepterer at 
være underlagt de regler, der gælder for kapsejladsen (som beskrevet i 
definitionen regler), og at man vil anerkende afgørelser truffet efter disse 
regler som endelige. Dette er for at undgå forsøg på at indbringe afgørelser 
fra en kapsejlads for domstolene. 

Regel 3 kan godt virke som en gang tør jura, men med det stigende antal 
hel- og halvprofessionelle sejlere og pengepræmier, især indenfor matchrace, 
er det nødvendigt at trække en grænse mellem det sportslige og sager som 
hører hjemme hos advokater og domstole. 

Når man sejler kapsejlads, skal man acceptere, at det er kapsejladsreglerne 
der gælder, og at kapsejlads- og protestkomiteer har lov til at handle efter 
reglerne, herunder idømme straffe. Desuden skal man anerkende, at det kun 
er indenfor rammerne af kapsejladsreglerne, man kan søge ændring af 
afgørelser og straffe. 

Regel 4: Beslutning om at kapsejle 
4 BESLUTNING OM AT KAPSEJLE 

Ansvaret for en båds beslutning om at deltage i en kapsejlads eller at 
fortsætte med at kapsejle er alene bådens. 

Regel 4 gør det klart, at en kapsejladsarrangør ved at starte en sejlads ikke 
påtager sig ansvaret for at bådene og deres besætninger kan klare at 
gennemføre sejladsen. Det er den enkelte skipper, der er ansvarlig for 
beslutningen om at starte, og – i løbet af sejladsen – beslutningen om at 
fortsætte med at kapsejle. 
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Almindeligvis vil en arrangør vurdere, om forholdene virker forsvarlige, før 
det besluttes at starte, men arrangøren kan og skal ikke tage ansvaret for, at 
alle deltagere magter at sejle under de givne forhold. 

Regel 5: Doping 
5 DOPING 

En deltager skal overholde Internationalt Kodeks for Antidoping, reglerne 
fastsat af det Internationale Antidoping Agentur (World Anti-Doping 
Agency, WADA), samt ISAF Regulation 21, Anti-Doping Code. En 
påstået eller fastslået overtrædelse af denne regel skal behandles i henhold 
til Regulation 21. Den skal ikke kunne danne grundlag for en protest, og 
regel 63.1 gælder ikke. 

Regel 5 er indført, fordi alle sportsgrene skal medvirke til at bekæmpe 
doping. I praksis betyder det, at der kan gennemføres dopingkontrol ved 
enhver kapsejlads. Det er kun gennem sådanne kontroller, doping kan 
konstateres og straffes. Deltagerne kan ikke protestere efter denne regel. 

På webstedet www.doping.dk kan man finde mere information. Dansk 
Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund kan også oplyse mere om doping, og 
er man i tvivl om lovligheden af f.eks. medicin som indtages mod en kronisk 
sygdom, anbefales det at rette henvendelse hertil. 
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D: Signaler ved kapsejlads  

Startproceduren (Regel 26) 

Starten skal gennemføres i overensstemmelse med regel 26. Det gennemgås 
i dette afsnit, hvad dette indebærer. 

26 START AF KAPSEJLADSER 

En kapsejlads skal startes ved anvendelse af de følgende signaler. Tider skal 
regnes fra de synlige signaler; der skal ses bort fra manglende afgivelse af et 
lydsignal. 

Minuter før 
startsignalet 

Visuelt signal Lydsignal Betydning 

5* Klasseflag Et       Varselssignal 

4 P, I, Z, Z og I, eller sort flag Et       Klarsignal 

1 Klarsignal nedhales Et langt   Et-minut-signal 

0 Klasseflag nedhales Et      Startsignal 

*eller som angivet i sejladsbestemmelserne 

Varselssignalet for hver efterfølgende klasse skal gives samtidigt med eller 
efter startsignalet for den foregående klasse. 

 
DS anbefaler, at der før den første start i hver sejlads gives et 
”opmærksomhedssignal” ved at hejse et orange flag ledsaget af et lydsignal. 
Anbefalingen er indarbejdet i DS skabelon for sejladsbestemmelser. 

10.1 Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26 med følgende tilføjelse: 

 For at varsko både om, at en sejlads eller serie af sejladser snart vil blive 
startet, hejses et orange flag (sammen med afgivelse af et lydsignal) mindst 
fem minutter før et varselssignal afgives. 

Det orange flag bruges normalt til at markere den ene ende af startlinjen. 
Grundidéen er at når det orange flag er synligt på dommerbåden skal man 
som deltager være opmærksom på yderligere signaler. 

Hvis der har været et ophold i sejladserne eller det vurderes at være en 
fordel for deltagerne med en tilkendegivelse af at der snart indledes en 
startprocedure (eksempelvis p.g.a. en lang startlinje, at målområdet ikke 
ligger ved startlinjen o.l.), kan det orange flagbenyttes til at gøre sejlerne 
opmærksomme på at en ny startprocedure snart vil blive sat i gang. Det 
orange flag hejses mindst 5 minutter før varselssignalet – samtidig med et 
lydsignal, og markerer altså at der snart kommer et varselssignal. 
Orange flag kan også anvendes i forbindelse med en længere udsættelse. 

Bemærk at tiden mellem det orange flag og varselssignalet er variabel – der 
skal blot gå mindst 5 minutter. Det orange flag bør tages ned (uden 
lydsignal), når det ifølge sejladsbestemmelserne ikke længere er muligt at 
starte (normalt 4 minutter efter startsignalet).  
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Signaler fra startfartøjet 
Signalerne ved en start er vist skematisk på figur D/1. Lydsignaler kan gives 
med såvel skud som signalhorn. 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 
Figur D/1 

Mindst 10 minutter før første klasse starter første sejlads afgives 1 
lydsignal, og samtidig sættes et orange flag. (Dette signal benyttes kun, hvis 
det fremgår af sejladsbestemmelserne.) 

5 minutter før første start afgives 1 lydsignal og samtidig sættes 
klasseflaget og evt. banesignalet. 

4 minutter før start sættes klarsignalet. Samtidig hermed afgives 1 
lydsignal. Klarsignalet kan være signalflag P eller et af de flag, der anvendes 
som startregler (I, Z, I sammen med Z, sort flag). 

1 minut før start nedhales klarsignalet samtidig med et langt lydsignal.  

Ved starten nedhales klasseflaget, og der afgives 1 lydsignal. 
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Både, der med nogen del af skrog, besætning eller udstyr ved deres 
startsignal er på banesiden af startlinjen (i daglig tale: De, der starter for 
tidligt), tilbagekaldes for at starte korrekt. 

Hvis en eller flere både starter for tidligt, vil signalflag 'X' (se nedenfor under 
regel 29.1) blive hejst, og der afgives et lydsignal. Det vil blive holdt vajende 
indtil alle både, der er startet for tidligt, er vendt tilbage og startet korrekt, 
dog højst i 4 minutter eller indtil 1 minut før næste start. 

 
Figur D/2 

Er der både, der starter for tidligt, som banelederen ikke er i stand til at 
udpege (fig. D/2), (f.eks. fordi sejlene dækker for dem, der ligger ved siden 
af), kan der signaleres generel tilbagekaldelse fra startfartøjet (se nedenfor 
under regel 29.2). 

Tilbagekaldelser (Regel 29) 

Vi har allerede gennemgået, hvordan man starter korrekt efter definitionen 
starte. 

Individuel tilbagekaldelse (29.1) 
Når nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr ved dens startsignal er på 
banesiden af startlinjen, eller når en båd ved dens startsignal bliver underlagt regel 
30.1, skal kapsejladskomitéen straks vise signalflag X og samtidig afgive et 
lydsignal. Signalflaget skal vises, indtil alle sådanne både har sejlet helt til startsiden 
af startlinjen eller en af dens forlængelser og har opfyldt regel 30.1, hvis den gælder, 
men ikke længere end fire minutter efter startsignalet eller indtil ét minut før ethvert 
efterfølgende startsignal, hvilket indtræffer først. Hvis regel 30.3 gælder, gælder 
denne regel ikke. 

Denne regel fortæller, hvordan kapsejladskomitéen skal 
signalere (signalflag ´X´og lydsignal), hvis én eller flere både 
ikke er startet korrekt. Enten fordi de er helt eller delvis på 
banesiden af linjen ved startsignalet, eller fordi de har 
overtrådt 'den milde' 1-minuts regel ('I-flags reglen', regel  
30.1). 

Læg mærke til, at banelederen ikke skal praje eller gøre andet for at gøre 
den enkelte båd opmærksom på, at den er startet for tidligt. Det er sejlernes 
eget ansvar at vende tilbage og starte korrekt, hvis de tror, de har været for 
tidligt over. Hvis banelederen forsøger at ”hjælpe” sejlerne ved at praje, vil 
det ofte give anledning til misforståelser og unfair forskelsbehandling af 
sejlerne. Nogle vil jo blive prajet før andre og dermed hurtigere kunne vende 
tilbage. 
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Generel tilbagekaldelse - omstart (29.2) 
Når kapsejladskomitéen ved startsignalet ikke kan identificere både, som er på 
banesiden af startlinjen eller omfattet af regel 30, eller der er opstået en fejl i 
startproceduren, kan kapsejladskomitéen signalere generel tilbagekaldelse 
(Talstander 1). Lighedsstander med to lydsignaler). Varselssignalet for en ny start for 
den tilbagekaldte klasse vil blive afgivet ét minut efter, at første lighedsstander 
nedhales (med et lydsignal), og starterne for enhver efterfølgende klasse vil følge 
efter den nye start. 

Generel tilbagekaldelse tilkendegives ved, at 1. ligheds-
stander sættes. Samtidig afgives 2 lydsignaler. Når 
startproceduren genoptages, nedhales 1. ligheds-
stander med 1 lydsignal, og 1 minut senere følger 
varselssignalet.  

Der kan være flere årsager til, at man løber ind i generel tilbagekaldelse: 

1. Ivrige sejlere - for ivrige! 

2. Startlinjen ligger skævt. 

3. Nogle enkelte ivrige, som trækker andre med sig. 

4. Medstrøm. 

Af ovennævnte fremgår det, at årsagen kan ligge hos sejlerne 1) og 3), hos 
banelederen 2) eller endelig i omgivelserne 4). I sidstnævnte tilfælde kan det 
blive meget svært at få en start gennemført. Med hensyn til de andre punkter 
kan banelederen tage affære. 

Er sejlerne for ivrige, kan man anvende startregler, som vi om et øjeblik 
skal komme ind på. Er årsagen, at linjen er skæv, har banelederen mulighed 
for at rette herpå. (Banelederen kan rette på linjen indtil klarsignalet gives). 

Proceduren ved omstart efter generel tilbagekaldelse er følgende: 

1. lighedsstander nedhales samtidig med afgivelse af et lydsignal. Hvornår 
dette skal ske, afgøres af banelederen. Er årsagen til en omstart, at linjen lå 
skævt, bør banelederen vente med at nedhale 1. lighedsstander indtil linjen 
er rettet.  

1 minut efter nedhalingen af 1. lighedsstander gives nyt varselssignal og den 
sædvanlige startprocedure fortsættes herfra. 

Finder banelederen, at det er hensigtsmæssigt at lægge en dæmper på alt 
for ivrige sejlere, kan startregler, som kan give straffe i forbindelse med 
starten, tages i anvendelse. Der er 3 startregler beskrevet i regel 30: 'I-flags 
reglen' (uden om startmærkerne), 'Z-flags reglen' (procentstraf) og 'Sort 
flags-reglen' (diskvalifikation). 

Straffe i forbindelse med starten (Regel 30) 

Når startproceduren følger regel 26, signaleres startregler ved at klarsignalet 
ændres til det signal, der hører til den valgte startregel. Hvis der bruges en 
anden startprocedure, sættes flag for startregler før eller samtidig med 
klarsignalet. Her må man læse stævnets sejladsbestemmelser. 
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I-flags regel – regel 30.1 (Uden om et startmærke) 
Hvis signalflag I har været vist før, og nogen del af en båds skrog, besætning eller 
udstyr er på banesiden af startlinjen eller en af dens forlængelser inden for det sidste 
minut før dens startsignal, skal den derefter sejle fra banesiden til startsiden af 
startlinjen over en af dens forlængelser, før den starter. 

 Signalflag 'I' hejses som klarsignal. Med dette signal 
tilkendegiver banelederen, at dersom en båd inden for det 
sidste minut inden starten er på banesiden af startlinjen 
eller en af dens forlængelser, skal den vende tilbage til 
startsiden af linjen over en af forlængelserne og derefter 

starte. 

Signalflag 'I' nedhales ét minut før startsignalet ledsaget af ét langt lydsignal. 

Man skal her være opmærksom på, hvad der er startmærker, og hvad der 
eventuelt er et begrænsningsmærke, som kan være nævnt i sejladsbestem-
melserne, og skal passeres på forlangt side. 

 
Figur D/3 

På fig. D/3 er linjen mellem de to mærker, og man kan da sejle mellem mær-
ket og startfartøjet, når man vender tilbage. 

 
Figur D/4 

På fig. D/4 er linjen mellem et mærke og et flag på startfartøjet. Der er end-
videre udlagt et begrænsningsmærke, for at 'beskytte' startfartøjet. Her er 
det nødvendigt at sejle uden om startfartøjet for at vende korrekt tilbage. 

Z-flags regel – regel 30.2 (20% straf) 
Hvis signalflag Z har været vist, må ingen del af en båds skrog, besætning eller 
udstyr i det sidste minut før dens startsignal være inden for den trekant, der dannes af 
begge ender af startlinjen og det første mærke med nogen del af dens skrog, 
besætning eller udstyr. Hvis den ikke overholder dette og identificeres, vil båden 
uden afhøring få 20 % pointstraf i sejladsen, beregnet som foreskrevet i regel 44.3(c). 
Den skal straffes, selv om kapsejladsen omstartes, sejles om eller udskydes, men ikke 
hvis kapsejladsen udsættes eller opgives før startsignalet. Hvis båden under et 
efterfølgende forsøg på at starte sejladsen under denne regel igen identificeres, skal 
den tildeles en yderligere 20% pointstraf. 

  

Denne regel tilkendegives fra startfartøjet ved signalflag 'Z', 
der hejses som klarsignal. 'Z' nedhales 1 minut før start, og 
samtidig gives et langt lydsignal. 
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Både, der inden for det sidste minut før startsignalet er blevet identificeret 
inden for den trekant, der dannes af startfartøjet, det fjerneste startmærke 
og positionen af det første mærke, vil få en 20% pointstraf. Bemærk, at 
definitionen af trekanten i regel 30.2 ændres af den NordicSF-forskrift som 
findes til regel 30.2 og 30.3 

NordicSF forskrift 
 Når reglerne 30.2 eller 30.3 gælder, og startfartøjet ikke er et 
startmærke, men ligger på startlinjens forlængelse, skal grundlinjen i 
den trekant, der nævnes i reglerne, være fra startlinjens forlængelse til 
startfartøjet og til startmærket i startlinjens modsatte ende. 

 
Straffen tildeles også, hvis der bliver omstart eller sejladsen sejles om senere. 
Hvis der er flere forsøg på at starte en sejlads, og en båd overtræder regel 
30.2 i flere af forsøgene, skal den have have en 20%-straf for hvert 
startforsøg, hvori den har overtrådt reglen. Har en båd for eksempel 
overtrådt regel 30.2 i to forskellige forsøg på at starte den samme sejlads, 
skal den altså have en 40%-straf. Dog skal den ikke pointgives dårligere end 
'ikke fuldført' (DNF). 

Hvis kun én eller nogle få både, som banelederen kan identificere, er over 
linjen, signaleres der individuel tilbagekaldelse. De pågældende må så tilbage 
og starte korrekt, medens resten af feltet jo får en fair start. 

SKSF-forskriften medfører en forskel mellem 30.1 og 30.2. Forskellen består 
i, at bådene, når I-flaget er sat, skal holde sig bag linjen mellem 
startmærkerne, mens de når Z-flaget (eller det sorte flag) er sat, skal holde 
sig bag linjen helt hen til startfartøjet. 

Regel 30.1 og 30.2 kan kombineres ved at vise I og Z sammen. I det tilfælde 
skal både, som er over linjen i det sidste minut, returnere til startsiden ved at 
sejle rundt om startmærkerne for at slippe for diskvalifikation. 

Sort flags regel – regel 30.3 
Hvis et sort flag har været vist, må ingen del af en båds skrog, besætning eller udstyr 
i det sidste minut før dens startsignal være inden for den trekant, der dannes af begge 
ender af startlinjen og det første mærke med nogen del af dens skrog, besætning eller 
udstyr. Hvis den ikke overholder dette og identificeres, vil den blive diskvalificeret 
uden høring, selv om kapsejladsen omstartes eller sejles om, men ikke hvis 
kapsejladsen udsættes eller opgives før startsignalet. Hvis der signaleres generel 
tilbagekaldelse eller kapsejladsen opgives efter startsignalet, skal kapsejladskomitéen 
vise bådens sejlnummer inden det næste varselssignal for den kapsejlads, og hvis 
kapsejladsen omstartes eller sejles om, må båden ikke deltage i den. Hvis den gør 
det, vil dens diskvalifikation ikke kunne fratrækkes i dens pointsum for serien. 

Det sorte flag sættes som klarsignalet. Det nedhales ét 
minut før startsignalet ledsaget af et lydsignal. 

  
 

Anvendelse af denne regel medfører, at enhver båd, der er inden for 
trekanten, der dannes af startfartøjet, fjerneste startmærke og positionen for 
første mærke i banen, inden for det sidste minut før starten, diskvalificeres 
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fra sejladsen, også ved eventuelle senere omstarter eller omsejladser af den. 
Som ved regel 30.2 er det NordicSF-forskriften, der definerer trekanten. 

Banelederen skal ikke signalere individuel tilbagekaldelse (signalflag X), hvis 
nogen båd overtræder denne regel, da bådene ikke kan rette fejlen. 

De diskvalificerede bådes numre skal derimod vises fra startfartøjet, hvis der 
bliver omstart eller sejladsen senere sejles om. Bådene kan så se, at de ikke 
er berettigede til at starte. Hvis de starter alligevel, kan straffen ikke 
fratrækkes, hvis der i pointberegningen er mulighed for at fratrække 
placeringer. 

Andre signaler fra startfartøjet 

De følgende signaler kan også sættes på startfartøjet. Hvis de sættes over et 
klasseflag, gælder signalet kun denne klasse. Beskrivelsen i 
"Kapsejladssignaler" er i sig selv en regel. Bemærk at oversigten på side 2 og 
3 i den danske regelbog kun er et uddrag af det tilsvarende afsnit i selve 
bogen. 

Svarstander 
Når svarstanderen sættes, og der samtidig 
gives 2 lydsignaler, betyder det, at kap-
sejladsen er udsat. Det kan være, fordi der 
ikke er vind eller af en anden grund, f.eks. at 
et af startmærkerne driver. 

Udsættelse kan ske indtil umiddelbart før startsignalet. 

Varselssignalet vil blive givet 1 minut efter nedhalingen af svarstanderen. 
Nedhalingen ledsages af et lydsignal. 

Hvis svarstanderen sættes over én af talstanderne 1 - 6, betyder det, at 
starten er udsat i det tilsvarende antal timer fra det planlagte starttidspunkt. 

 

Hvis svarstanderen sættes over signalflag 
'H', betyder det, at kapsejladser, som ikke er 
startet, er udsat, og at de næste signaler vil 
blive givet på land. 

 

 

 
Hvis svarstanderen sættes over signalflag 'A', 
betyder det, at kapsejladser, som ikke er 
startet, er udsat til næste sejladsdag. 
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Signalflag L 
Dette signal betyder 'følg startfartøjet' (hvis f.eks. banele-
deren har til hensigt at flytte banen til et andet område) eller 
'kom på prajehold' (hvis banelederen har en besked til sejler-
ne). 

 

Signalflag S 
Sættes signalflag S samtidig med, at der afgives to 
lydsignaler, betyder det, at banen afkortes. Både skal da gå i 
mål mellem det nærliggende mærke og båden, som viser 
flaget. Hvis der kortes af ved en ”gate” (et mærkepar), skal 
bådene dog fuldføre mellem gatemærkerne. 

 
Afkortning af banen skal signaleres inden første båd passerer mållinjen. 

Signalflag N 
Sættes signalflag N samtidig med, at der afgives tre 
lydsignaler, betyder det, at de sejladser, der er i gang, er 
opgivet, og at nye signaler vil blive givet i startom-
rådet. Man skal derfor være opmærksom på de nye signaler 
fra startfartøjet. 

Før starten anvendes normalt udsættelse til at afbryde et startforløb, men 
banelederen kan også anvende følgende kombinationer: 

Signalflag N over H 
Afgives tre lydsignaler samtidigt med, at signalflag N sættes 
over H, betyder det, at sejladsen er opgivet. Yderligere 
signaler vil blive afgivet på land, og det er tegn på, at man 
kan sejle i havn. 

 

 

 

Signalflag N over A 
Hvis signalflag N sættes over A samtidig med, at der afgives 
tre lydsignaler, betyder det, at sejladsen er opgivet, og at 
der ikke vil blive sejlet flere sejladser den dag. 
 
 

 

 



DS Regelkursus 2013-2016 

© Dansk Sejlunion 32 December 2013 

 

Signalflag Y 
Signalflag Y sat på startfartøjet før eller samtidig med 
varselssignalet betyder, at alle om bord skal bære rednings-
vest eller tilstrækkelig personlig opdrift, når de kapsejler. 

 

Bemærk: En våddragt eller en tørdragter ikke tilstrækkelig personlig opdrift. 

Signalflag C 
I tilfælde af vindspring kan banelederen bestemme, at et 
mærke (eller mållinjen) skal flyttes for at give en mere 
retfærdig bane. Der skal da sættes signalflag C på et 
hjælpefartøj, som ligger tæt ved rundingsmærket før det 
flyttede mærke. 

Der gives gentagne lydsignaler til alle både, når bådene nærmer sig for at 
henlede opmærksomheden på, at næste mærke er flyttet. Sammen med 
signalflag C skal enten kompaskursen til næste mærke vises eller et flag/en 
plade, som er grøn (-t) og trekantet, hvis ændringen er mod styrbord, eller et 
flag/en plade, som er rektangulær(-t) og rød(-t), hvis ændringen er til 
bagbord. Hvis længden af det næste baneben er ændret, skal et kortere ben 
vises med '-' og et længere ben med '+'. Hvis kapsejladskomitéen - af en 
eller anden årsag - ikke vil eller kan angive ny kurs eller retning for 
ændringen, skal dette fremgå af sejladsbestemmelserne, og der skal henvises 
til, at regel 33 er ændret på dette punkt. 

Et flyttet (eller nyt) mærke behøver ikke at være på plads, når den førende 
båd påbegynder det ændrede ben af banen. Desuden kan øvrige mærker 
blive flyttet for at opretholde banens form. 
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E: Reglernes del 2: Når både mødes 

Selv om indledningen til Del 2 ikke har et regelnummer, skal man alligevel 
være opmærksom på den. Ifølge definitionen af regel er indledende tekster 
som denne også en regel. 

Reglerne i Del 2 gælder mellem både, der sejler i eller i nærheden af 
kapsejladsområdet, og som har til hensigt at kapsejle, kapsejler eller har kapsejlet. 
En båd, der ikke kapsejler, skal imidlertid ikke straffes for at overtræde en af disse 
regler, bortset fra regel 23.1.  
Når en båd, som sejler efter disse regler, møder et fartøj som ikke gør det, skal den 
overholde International Regulations for Preventing Collisions at Sea (IRPCAS, de 
internationale søvejsregler) eller nationale vigeregler. Hvis sejladsbestemmelserne 
foreskriver det, erstattes reglerne i Del 2 af IRPCAS’s eller nationale vigeregler. 

Den første oplysning er, at reglerne i Del 2 gælder som vigeregler mellem 
både, der skal kapsejle, fra de kommer i nærheden af kapsejladsområdet. 
Først efter klarsignalet kan man blive straffet for at overtræde en regel, men 
allerede inden da skal man følge kapsejladsreglerne som vigeregler. Regel 
23.1 siger, at en båd, som ikke kapsejler, ikke må genere en kapsejlende 
båd. Denne regel kan man i sagens natur blive straffet for at bryde, selv om 
man ikke kapsejler. 

Der står også, at kapsejladsreglerne gælder for både, som har kapsejlet, så 
længe de sejler i kapsejladsområdet eller i nærheden af det. Det vil sige at 
en båd, som efter at have fuldført sejler tilbage over banen, stadig er 
underlagt kapsejladsreglerne. 

Når man nærmer os området ved startlinjen er det altså kapsejladsreglerne 
der gælder - vel at mærke mellem de kapsejlende både. Overfor både, som 
ikke deltager i kapsejlads, gælder naturligvis søvejsreglerne. 

Desuden kan det være hensigtsmæssigt at lade søvejsreglerne erstatte 
kapsejladsreglerne under natsejlads. Når man ser en hvid agterlanterne 
forude er det ikke nemt at afgøre, om det er en konkurrent eller en tursejler 
man har foran sig, og hvilken halse den pågældende er på. Det eneste 
fornuftige er at alle følger eet sæt regler - søvejsreglerne. Det skal dog 
skrives i arrangørens sejladsbestemmelser for sejladsen, om søvejsreglerne 
erstatter kapsejladsreglerne og i hvilke perioder. 

Opdelingen af Del 2: Afsnit A, B, C og D 

Der er ingen tvivl om, at reglerne ville være nemmere at lære, hvis der ikke 
var undtagelser og situationer hvor den ene regel går forud for den anden. 
Desværre kan der opstå så mange forskellige situationer mellem både der 
kapsejler, at det er nødvendigt med særregler i specielle situationer, for 
eksempel når flere både skal runde et mærke samtidig. Det er uundgåeligt, 
at både under kapsejlads manøvrerer betydelig tættere på hinanden end 
både, som sejler “normalt” under Søvejsreglerne 

I Del 2 finder vi først Afsnit A, der indeholder de helt grundlæggende regler 
for kapsejlende både, der mødes. Disse regler ligger tæt op af det, vi kender 
fra Søvejsreglerne, og skulle ikke volde de store problemer. 
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De følgende tre afsnit (B, C og D) dækker så en række specielle situationer. 
Det er dog vigtigt at være klar over følgende princip: Hvis en båd skal holde 
klar efter en regel i afsnit A, så vil den normalt have denne forpligtelse, 
uanset om en regel i afsnit B eller C også gælder. De to sidstnævnte afsnit 
indeholder hovedsagelig regler, der begrænser handlingerne fra en båd, der 
har retten til vejen, uden at reglerne i afsnit A sættes ud af kraft. Kun hvor 
det udtrykkelig nævnes, ændrer reglerne i afsnit B og C på en forpligtelse til 
at holde klar efter en regel i afsnit A. 

I afsnit B findes de regler, som i store træk styrer bådenes manøvrer ved 
kapsejladsmæssigt angreb og forsvar - for eksempel når en båd vil undgå at 
en anden båd passerer til luv og tager dens vind. 

Afsnit C dækker situationer ved mærker og hindringer, hvor vi må tage højde 
for de nødvendige manøvrer. Det kan være nødvendigt at give en båd nogle 
rettigheder her, som den ellers ikke ville have. 

Afsnit D handler om andre specielle situationer, for eksempel når en båd 
tager en straf. Hvis en af reglerne 22 og 23 gælder mellem to både, så 
gælder reglerne i afsnit A ikke. 

Afsnit A: Retten til vejen 

En båd har retten til vejen, overfor en anden båd, når den anden båd skal holde klar 
af den. Nogle regler i Afsnit B, C og D begrænser imidlertid de handlinger, som en 
båd med retten til vejen må foretage. 

Indledningen til afsnit A forklarer, hvad det vil sige at ”have retten til vejen”. 
Dette begreb er vigtigt, særlig i det følgende afsnit (B). 

Reglerne 10, 11, 12 (Modsatte halser, samme halse) er de helt 
grundlæggende regler for situationer hvor både mødes. De minder os 
umiddelbart om det, vi kender fra Søvejsreglerne, men der er en væsentlig 
undtagelse: Hvis bådene er på modsatte halser, er det altid bagbord halse-
båden der skal holde klar, også hvis båden på styrbord halse vinder ind på 
bagbord-båden agtenfra. Begrebet “indhentende båd” findes ikke i 
kapsejladsreglerne.  

Det betyder dog ikke at en båd, som sejler hurtigere end en anden båd, 
generelt kan sejle som den vil. Allerede regel 12 fortæller os, at når bådene 
er på samme halse uden overlap, skal båden klar agter holde klar. 

Vi får ikke her noget at vide om, hvordan båden med retten til vejen må 
manøvrere. Det er beskrevet i afsnit B i reglernes del 2, som især behandler 
situationer hvor båden med retten til vejen ændrer kurs. 

Regel 10: På modsatte halser 
10 PÅ MODSATTE HALSER 

Når både er på modsatte halser, skal en bagbord-halse båd holde klar af 
en styrbord-halse båd. 

Dette er en meget klar og velkendt regel. Man skal blot være klar over, at der 
i afsnit B, C og D er regler, som kan ændre på bådenes rettigheder og pligter 
i særlige tilfælde. 
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Figur E/1 

Figur E/1 viser 4 eksempler, hvor regel 10 gælder. De er enkle nok, blot skal 
man i situation 4 være opmærksom på at B efter en bomning får retten til 
vejen efter regel 12. 

Regel 11 og 12: På samme halse  
Når både er på samme halse, er der to muligheder for deres indbyrdes 
position: Enten overlapper de, eller også er den ene klar foran og den anden 
klar agter. Reglerne 11 og 12 dækker hver sin af disse muligheder. 

11 PÅ SAMME HALSE MED OVERLAP 

Når både er på samme halse, og der er overlap, skal en luv båd holde klar 
af en læ båd. 

Når der er overlap, skal den luv båd holde klar (regel 11). 

 
Figur E/2 

Figur E/2 viser 2 situationer, hvor bådene overlapper, og regel 11 kræver at 
den luv båd holder klar. 
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12 PÅ SAMME HALSE UDEN OVERLAP 

Når både er på samme halse, og der ikke er overlap, skal en båd klar agter 
holde klar af en båd klar foran. 

Når der ikke er overlap, skal båden klar agter holde klar (regel 12). 

 
Figur E/3 

To eksempler på regel 12 er vist på figur E/3. I situation 2 er båden klar 
foran (F) lige stagvendt, hvorved retten til vejen er skiftet fra A til F. Da A 
skal have en chance for at reagere, sætter regel 15 grænser for, hvor sent F 
må lave sin stagvending - som vi skal se om lidt. 

Regel 13: Ved stagvending 
13 UNDER STAGVENDING 

Efter at en båd har passeret vindøjet, skal den holde klar af andre både, 
indtil den er på en bidevindkurs. I dette tidsrum skal reglerne 10, 11 og 12 
ikke gælde for den. Hvis to både er underlagt denne regel samtidigt, skal 
den, der er på den andens bagbord side eller båden klar agter, holde klar. 

Hvis vi kaster et blik tilbage på reglerne 10, 11 og 12, kan vi se, at disse 
regler ikke fortæller om rettigheder og pligter, når en båd skifter halse, altså 
stagvender eller bommer. 

Ved en bomning er det som oftest muligt at nøjes med en mindre 
kursændring, hvorimod en stagvending nødvendigvis indebærer en 
kursændring på ca. 90 grader. Derfor er det nødvendigt at pålægge en båd, 
der stagvender, en forpligtelse til at holde klar af andre både. Dette er, hvad 
regel 13 beskriver. 

For at kunne håndtere situationen, hvor en båd luffer uden at stagvende, 
vælger vi at sige, at reglen om stagvending først træder i kraft, når båden 
har passeret vindøjet. Indtil da er da tale om en kursændring, der dog er 
underlagt nogle begrænsninger gennem reglerne i afsnit B. Det er ikke en 
stagvending, før båden passerer gennem vindøjet. (”Fortryder” man efter 
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dette tidspunkt og vil tilbage til den gamle halse, vil regel 13 også gælde, 
indtil man er tilbage på den tidligere bidevindkurs.) 

 
Figur E/4 

På figur E/4 ser vi en situation, hvor A bringer sig i store problemer. B er nødt 
til at manøvrere for at undgå A, mens den er underlagt regel 13 og forpligtet 
til at holde klar af B.  

Det er naturligvis muligt, at to både stagvender samtidig. Disse situationer 
dækkes i den sidste del af regel 13. En - desværre uoversættelig - engelsk 
huskeregel siger i den situation hvor der er overlap: “If you’re on the right 
you’re in the right”. Altså: Hvis man er “til højre” i situationen, har man retten 
til vejen. Figur E/5 A+B viser et eksempel. 

Hvis to både stagvender samtidig og den ene er klar agter skal den båd der 
er klar agter holde klar. Altså samme princip som regel 12, selv om de begge 
er underlagt regel 13 og ikke er på samme halse. Figur E/5 C+D viser et 
eksempel. 

 
Figur E/5 
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Afsnit B: Generelle begrænsninger 

Regel 14: Undgå berøring 
14 UNDGÅ BERØRING 

En båd skal undgå berøring af en anden båd, hvis det med rimelighed er 
muligt. En båd, der har retten til vejen, eller en båd, der er berettiget til 
plads eller plads ved mærke 

(a) behøver imidlertid ikke at foretage sig noget for at undgå berøring, 
før det er åbenbart, at den anden båd ikke holder klar eller giver 
plads, eller plads ved mærke og 

(b) skal fritages for straf hvis den bryder denne regel og berøringen 
ikke medfører skade eller personskade. 

 
Det grundlæggende princip bag regel 14 er helt klart: Vi skal sejle kapsejlads 
uden at skade hinandens både ved kollisioner. 

Derfor er retten til vejen aldrig en ret til påsejling. Hvis båden, som skal 
holde klar eller give plads, ikke gør det, må den anden båd gøre et forsøg på 
at undgå kollisionen. Udgangspunktet skal dog være, at båden, som skal 
holde klar eller give plads, overholder sin forpligtelse, og derfor siger punkt 
(a) i reglen, at det skal være “åbenbart” at denne båd forsømmer sin pligt. 
Hvis båden med retten til vejen manøvrerer før dette tidspunkt, kan det gøre 
situationen farligere. 

Det problematiske er, at to rorsmænd i nøjagtig ens både kan have 
forskellige opfattelser af den afstand mellem bådene hvor det er “åbenbart” 
at båden, der skulle holde klar, ikke gør det. Ordet “åbenbart” tilkendegiver 
dog mere end blot en mistanke - det skal virkelig se farligt ud. Bådtypen, 
vind, sø og andre forhold spiller naturligvis også ind. 

Selv om reglen ikke siger noget om det, er det naturligvis sund fornuft at 
prøve at advare gennem prajning, hvis man er bange for at modparten ikke 
har set en. Får man øjenkontakt med rorsmanden, har man en større 
sikkerhed for at der bliver holdt klar. 

Skulle det alligevel ske, at der bliver berøring, men berøringen ikke medfører 
skade, vil båden med retten til vejen ikke blive straffet efter regel 14. 

Selv om der sker skade, så skal båden med retten til vejen ikke nødvendigvis 
straffes. Når man læser 14(b) første gang, kunne man forledes til at tro, at 
meningen var: ”Båden med retten til vejen (eller ret til plads) skal straffes, 
hvis der er berøring med skade til følge.” Det er imidlertid en fejltolkning. 

Når der sker skade, så er spørgsmålet, om båden med retten til vejen (eller 
ret til plads) gjorde et fornuftigt forsøg på at undgå kollisionen, da det stod 
klart, at den anden båd ikke overholdt sin forpligtelse. Regel 14 kræver, at 
der gøres et forsøg på at undgå kollisionen, ikke at forsøget skal lykkes. 
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Figur E/6 

I situationen på figur E/6 kommer S på styrbord halse op mod en startlinje, 
der kun lige lader sig passere på bidevind styrbord halse. De andre både 
starter på bagbord halse. P1 og P2 holder begge klar af S, hvorimod P3 intet 
foretager sig. Da det står klart, at P3 intet foretager sig, er eneste mulighed 
for S at falde af for at mindske kollisionens styrke – kollisionen kan ikke 
undgås. S har da overholdt sine forpligtelser efter regel 14 og skal ikke 
straffes. 

Regel 15: Opnåelse af retten til vejen 
15 OPNÅELSE AF RETTEN TIL VEJEN 

Når en båd opnår retten til vejen, skal den til at begynde med give den 
anden båd plads til at holde klar, medmindre den opnår retten til vejen på 
grund af den anden båds handlinger. 

I afsnit A findes der ikke regler for situationer, hvor retten til vejen skifter, 
eller en båd ændrer kurs, bortset fra ved stagvending. Sådanne regler finder 
vi her i Afsnit B, i form af reglerne 15 og 16. 

Regel 15 dækker de situationer, hvor retten til vejen skifter mellem bådene. 
Den siger, at en båd, som mister retten til vejen, har en periode til at indrette 
sig på den nye situation, hvor den skal holde klar. Men det er et kort tidsrum. 
Reglen siger “til at begynde med” og definitionen af plads taler om at 
“manøvrere omgående”, omend på forsvarlig vis.  

Pointen er, at den båd som mister retten til vejen, skal indrette sig hurtigst 
muligt på den nye situation. Dog behøver den ikke at foretage sig noget før 
retten faktisk er overgået til den anden båd! Derefter skal den reagere 
omgående, men den behøver ikke at forudse, at den vil miste retten til 
vejen. 

Der er dog en undtagelse. Hvis båden, der havde retten til vejen, selv er 
skyld i at den mister denne ret, er den ikke beskyttet af regel 15. Hvis for 
eksempel en båd stagvender til bagbord halse lige foran en båd på styrbord 
halse, har den ikke krav på plads til at holde klar. Her må den forudse 
konsekvensen af sin egen handling. 
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Figur E/7 viser en situation, hvor L kommer agtenfra og opnår et læ overlap 
på V. Inden overlappet havde V som båden klar foran retten til vejen efter 
regel 12. Idet overlappet opstår, skifter retten til vejen, og det er nu V som 
skal holde klar. 

 
Figur E/7 

Imidlertid fortæller regel 15, at L til at begynde med skal give V plads til at 
holde klar. Men da V ikke kan luffe klar, uden at dens hæk svinger mod læ 
og rammer L, har L ikke givet V den fornødne plads, og dermed har L brudt 
regel 15. 

I situationer, hvor en båd fra klar agter bliver læ båd, skal den luv båd være 
opmærksom på, at den skal begynde at reagere, så snart overlappet opstår 
(forudsat at der gives plads, ellers må den protestere). Den skal efter regel 
15 have plads “til at begynde med”, og definitionen af plads taler om at 
“manøvrere omgående”. Hvis den luv båd ikke reagerer hurtigt, bortfalder 
dens beskyttelse fra regel 15. 

 
Figur E/8 

Figurerne E/8 og E/9 viser begge situationer, hvor en båd efter stagvending 
har opnået retten til vejen. B skal i begge tilfælde have plads og tid til at 
holde klar, og det skal ikke være nødvendigt for B at manøvrere før A er 
kommet på bidevindkurs - altså så længe A er underlagt regel 13. I E/8 er 
der ingen tvivl om at A bryder regel 15. I situationen på figur E/9 har A 
formentlig overholdt sin forpligtelse under regel 15, men forhold som vind, sø 
og bådtype vil indgå vurderingen i konkrete situationer. 
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Figur E/9 

Figur E/10 viser en situation, hvor A vender til en “sikker læ“ position. I den 
viste situation overholder A regel 15, da B ikke behøver at foretage sig noget 
for at holde klar før A er på bidevindkurs. 

 
Figur E/10 

 

Regel 16: Ændre kurs 

16.1 Når en båd med retten til vejen ændrer kurs, skal den give den anden båd 
plads til at holde klar. 

Regel 16.1 er en meget vigtig regel. Ved kursændring skal båden med retten 
til vejen altid give den anden båd plads til at holde klar. 

På figur E/11 ser vi en situation, hvor afstanden mellem A og B mindskes, 
fordi A ikke behøver at forudse, at B bliver ved med at luffe. A skal ifølge 
regel 16.1 have plads og dermed en vis reaktionstid. Derved kan afstanden 
mindskes indtil situationen er “låst” ved position 4. B har nu ikke anden udvej 
end at stoppe sin luffing, da A ikke længere kan få plads til at holde klar.  A 
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er dog i en farlig situation. Hvis den ikke gennem hele situationen har 
manøvreret omgående på sømandsmæssig vis (jvf. definitionen af plads), så 
bryder den regel 11. 

 
Figur E/11 

Figur E/12 viser en situation, hvor båden S med retten til vejen luffer, mens 
bagbord-båden er i færd med at holde klar ved at passere foran S. Regel 
16.1 binder S til at give B plads, så kursændringen vil aldrig kunne bruges til 
en protest mod B for ikke at have holdt klar. 

 
Figur E/12 
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Figur E/13 

Det er ligegyldigt, hvad årsagen til kursændringen er. Båden med retten til 
vejen må ikke ændre kurs uden at båden, der skal holde klar, får plads (og 
dermed tid) til at gøre det. Figur E/13 viser en situation hvor et vindspring 
giver styrbord-båden S mulighed for at luffe til en ny bidevindkurs, hvor 
bagbord-båden B ikke længere kan gå foran den. Her pålægger regel 16.1 så 
S at give B plads til at holde klar, hvilket B gør bedst ved at fortsætte. 

 

 
Figur E/14 

Figur E/14 viser en situation hvor A er i færd med sin mærkerunding, mens B 
endnu er på kryds. I situation 1 kan bagbord-båden B holde klar af A på 
styrbord halse uden at foretage sig noget. I position 2 har A ændret kurs, og 
den må nu give B plads til at holde klar, dvs. den kan ikke falde af til sin nye 
rigtig kurs uden hensyn til B. Bliver der berøring efter situation 2, har A brudt 
regel 16.1. B skal ikke forudse at A falder af i mærkerundingen. 
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16.2 Desuden gælder, når en båd efter startsignalet på bagbord halse holder 
klar ved at styre for at passere agten om en båd på styrbord halse, at båden 
på styrbord halse ikke må ændre kurs, hvis båden på bagbord halse som 
følge heraf øjeblikkeligt ville være nødt til at ændre kurs for fortsat at 
holde klar. 

Regel 16.2 præciserer yderligere, at S ikke må ændre kurs når bådene er tæt 
på hinanden i situationer hvor dette kunne fremkalde farlige situationer. 
Bemærk at 16.2 først gælder efter startsignalet og kun når B holder klar ved 
at gå agter om S. 

Figur E/15 viser typisk situation hvor 16.2 gælder. B falder i god tid for at gå 
agter om S, men da bådene er tættere på hinanden falder S. B må nu enten 
øjeblikkelig vende eller falde yderligere kraftigt af for at holde klar. B taber 
derved betydelig fart, mens S blot kan luffe tilbage til bidevind uden at miste 
nævneværdig fart. Manøvren benyttes i Matchrace hvor regel 16.2 ikke 
gælder og kaldes ”dial-down”, men kan give anledning til yderst farlige 
situationer specielt hvis B ikke er forberedt på S’s manøvre.   

Regel 16.2 vil også gælde hvis B er ved at falde agter om S og S så, når de 
er tæt på hinanden, pludselig luffer for at stagvende. S’s hæk, der svinger 
ind mod B kan, specielt hvis det drejer sig om både med lange overhang, 
gøre det meget svært for B at holde klar.  

 

Figur E/15 

Regel 17: På samme halse; rigtig kurs 

17 Hvis en båd klar agter får overlap til læ af en båd på samme halse inden 
for to af sine skroglængder, må den ikke sejle højere end sin rigtige kurs, 
så længe bådene forbliver på samme halse og overlapper inden for denne 
afstand, medmindre den derved straks sejler agten om den anden båd. 
Denne regel gælder ikke, hvis overlappet begynder, mens den luv båd skal 
holde klar i henhold til regel 13. 

Regel 17 begrænser manøvremuligheden for en båd, der fra klar agter 
kommer ind i et overlap som læ båd. Den læ båd må ikke sejle højere end 
sin rigtige kurs i denne situation. Det er dog en forudsætning, at afstanden 
mellem bådene er mindre end to skroglængder, når den læ båd passerer 
linjen tværs gennem det agterste punkt på den luv båd. Det er også en 
forudsætning, at den luv båd ikke er i færd med at stagvende (underlagt 
regel 13) i det øjeblik, der bliver overlap. 
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Selv om en læ båd er underlagt regel 17, må den godt luffe, hvis manøvren 
resulterer i at den kommer klar agter (uden at den luv båd må manøvrere for 
at undgå den). 

Når en læ båd er underlagt begrænsningen i regel 17, gælder den så længe 
bådene overlapper, og afstanden mellem dem er under 2 skroglængder. 
Begrænsningen kan fjernes ved at bryde overlappet, enten ved at komme 
klar foran, eller ved at bomme 2 gange, før der må luffes. Endelig kan man 
øge afstanden til luvbåden til mere end to skroglængder. På figur E/16 ses, 
hvorledes L, der har opnået sit overlap på V fra klar agter, øger afstanden til 
V til mere end 2 skroglængder. I situation 3 gælder regel 17 ikke længere. 
 

 
Figur E/16 

Den sidste sætning i regel 17 berører den situation på kryds, hvor en båd 
”vender på toppen” af en anden båd, som vist på figur E/17. 

 

 
Figur E/17 

B stagvender, og i det øjeblik, hvor der bliver overlap, er B underlagt regel 
13. A har derfor lov til at sejle højere end rigtig kurs under overlappet. 
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Figur E/18 

Figur E/18 viser et luffe-forløb, som belyser regel 17. A har etableret sit 
overlap fra klar agter. Ved situation 1 begynder B at luffe. A følger med og 
holder klar. Ved situation 4 er A kommet klar foran. I situation 5 opstår der 
påny et overlap, men i dette overlap er B blevet læ båd fra en position klar 
agter og har derfor ifølge regel 17 ikke ret til at sejle højere end sin rigtig 
kurs. B er derfor nødt til at begynde at falde af fra position 5. 

A skal dog være forsigtig med at falde for hurtigt, da den stadig har en 
forpligtelse til at holde klar af B. Den er luv båd (regel 11) og den blev det 
gennem sin egen handling (regel 15). B er dog stadig underlagt regel 17 og 
skal falde til rigtig kurs. 

 
Figur E/19 

På figur E/19 har vi flere overlappende både. B har opnået overlap på A fra 
klar agter, og må derfor ifølge regel 17 ikke sejle højere end rigtig kurs. C var 
klar foran A og B før overlappet, og C kan således sejle højere end rigtig 
kurs. Når C ændrer kurs, vil B’s rigtige kurs være en kurs, hvor den kan holde 
klar af C og overholde regel 11. Hvis B ikke luffer mere end nødvendigt for at 
overholde sine forpligtelser overfor C, så sejler den ikke højere end rigtig 
kurs, og derfor skal A og B luffe for at holde klar af C efter regel 11.  

Når C således vil have flere både til at luffe, skal den have ret til at sejle 
højere end rigtig kurs overfor alle de både, der er indenfor 2 skroglængder, 
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og C skal luffe langsomt for at give alle bådene plads til at følge med, på 
grund af regel 16. 

 
Figur E/20 

Før startsignalet er der ingen rigtig kurs. L har derfor lov til at luffe på figur 
E/20, og V skal som luv båd holde klar, også selv om den derved kommer 
over startlinjen. 

Afsnit C: Ved mærker og hindringer 

Reglerne i afsnit C gælder ikke ved et startlinjemærke omgivet af frit farvand eller 
ved dets ankerline, fra bådene nærmer disse for at starte, og indtil de har passeret 
dem. 

I indledningen til afsnit C, gælder reglerne i dette afsnit ikke ved startmærker 
(inkl. ankerline), der er omgivet af frit farvand, når bådene nærmer sig for at 
starte. 
Bemærk, at det kun er startlinjemærker der tales om. Reglerne i afsnit C 
gælder således for mållinjemærker. 

Regel 18: Plads ved mærke 
Som overskriften siger, handler regel 18 om at passere mærker og 
hindringer. Det er dog ikke i alle situationer ved mærker og hindringer, vi 
bruger regel 18. Overskriften siger ligeledes, at reglerne i afsnit C ikke gælder 
ved et startmærke der er omgivet af frit farvand og dettes ankertov.  

At regel 18 ikke gælder ved et startmærke, har især betydning i startlinjens 
styrbord ende, når der startes på kryds. En luv båd vil være underlagt regel 
11 og får derved svært ved at “kuske” ind ved mærket på en kurs lavere end 
bidevind. 

I forbindelse med regel 18 dukker definitionen mærke-plads op. 
Mærke-plads er den plads en båd har behov for, når den sejler til mærket når 
dens rigtige kurs er at sejle tæt på det og plads til at runde det, som 
nødvendigt for at omsejle banen. Der gives således ikke mulighed for ”taktisk 
sejlads mod mærket. Mærke-plads omfatter ikke plads til at stagvende med 
mindre båden overlapper til luv, er indvendig båd og kan holde mærket oppe 
efter stagvendingen. 
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Regel 18 opdeles i fire punkter: 

 18.1 Når regel 18 gælder 

 18.2 Give mærke-plads 

 18.3 Stagvending i zonen 

 18.4 Bomning 

18.1: Når regel 18 gælder 
Regel 18.1 beskriver betingelserne for at både skal sejle som beskrevet i 
reglens følgende afsnit. 

18.1 Når regel 18 gælder 

Regel 18 gælder mellem både, når de skal passere et mærke på samme side 
og mindst én af dem er i zonen. Denne regel gælder imidlertid ikke 

(a) mellem både på modsatte halser, når de er på kryds, 

(b) mellem både på modsatte halser, når rigtig kurs ved mærket for en 
af dem, men ikke begge, er at stagvende,  

(c) mellem en båd som sejler imod mærket og en båd som sejler bort 
fra det, samt 

(d) dersom mærket er en fortsat hindring, i hvilket tilfælde regel 19 
gælder. 

Først får vi at vide, at reglen kun gælder ved et mærke som bådebe ”skal” til 
at passere på samme side? 

Derefter afgrænses det tidsrum, hvor reglen kan gælde. Regel 18 kan 
komme i brug fra bådene “skal passere” og mindst en af dem er i zonen. 

18.1 skal læses meget nøje, specielt for at forstå hvad der ikke står! Den 
skal forstås som følger: 

 Regel 18 gælder ikke mellem både på modsatte halser, når de er på 
kryds. Her gælder regel 10 (styrbord-bagbord). 

 Regel 18 gælder mellem både på kryds, når de er på samme halse. 

 Dersom bådene er på modsatte halser, og en af dem, men ikke 
begge, skal stagvende for at runde eller passere mærket, gælder 
regel 18 ikke, uanset om bådene er på kryds eller ikke. Her gælder 
regel 10 (styrbord-bagbord). 

 Når en båd sejler imod mærket og en anden sejler bort fra mærket 
gælde regel 18 ikke. 

 Regel 18 gælder mellem både på modsatte halser når de ikke 
krydser, f. eks. på lænseben ved et bundmærke. 

Dette er de konklusioner som vi skal drage af regel 18.1. Husk, at en 
mærkerunding er en manøvre, hvor bådenes indbyrdes positioner ofte 
forandres meget hurtigt. Derfor kan det ikke undgås at vi har situationer, 
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hvor regel 18 i et givet øjeblik ikke gælder, men hvor en båd (underlagt 
reglerne i afsnit A og B) kan manøvrere sig i en situation lidt senere hvor 
regel 18 gælder. Det omvendte kan også ske. 

 
Figur E/22 

På figur E/22 ser vi to situationer, som løses uden at anvende regel 18. B 
holder klar af A efter regel 10 (styrbord-bagbord), og C skal tilsvarende holde 
klar af A. I situation 3 skal A dog sørge for at blive på styrbord halse ved ikke 
at passere vindøjet. 

18.2: Give plads; holde klar 
Regel 18.2 er opdelt i punkter svarende til de situationer, der kan være 
mellem både, der skal til at runde et mærke. Det er som oftest bådenes 
indbyrdes position, når den første af dem når zonen, der er afgørende. 
Regelbogen indeholder ikke overskrifter til de enkelte punkter i regel 18.2, 
men disse kunne være: 

(a) Overlap – grundregel 

(b) Overlap ved zonen 

(c) Krav til en båd om at give mærke-plads 

(d) Tvivl om overlap 

(e) Manglende mulighed for at give plads 

 

18.2(a): 

Når både overlapper, skal den udvendige båd give den indvendige båd plads ved 
mærke, med mindre regel 18.2(b) gælder. 

18.2(a) er grundreglen, når både skal til at runde et mærke: Når der er 
overlap mellem to både, så skal den udvendige båd sørge for, at den 
indvendige båd kan runde mærket. 
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Figur E/23 

På figur E/23 er L den indvendig overlappende båd. V er udvendig båd og 
skal give L plads til at sejle til mærket (situation 1) og derefter plads til at 
sejle sin rigtige kurs ved mærket. Når L har passeret mærket, gælder regel 
18 ikke længere. I den viste situation vil regel 11 være gældende efter at L 
har passeret mærket. 

 
Figur E/24 

På figur E/24 er A indvendigt overlappende, A er således berettiget til plads 
efter 18.2(a). Det betyder at A kan lave en sømandsmæssig forsvarlig 
runding. Den må derimod ikke tage plads til en ”taktisk” runding, hvor den 
først falder af og holder god afstand til mærket, og derefter når bidevindkurs 
lige til læ af mærket. A skal sejle som vist med den inderste runding på 
figuren. 

18.2(a) er altså grundreglen, men det indskærpes, at der er undtagelser fra 
grundreglen. 
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18.2(b): 

Hvis både overlapper, når den første af dem når zonen, skal den båd, som da er 
udvendig derefter give den indvendige båd plads ved mærke. Hvis en båd er klar 
foran, når den når zonen, skal båden, som da er klar agter derefter give den plads ved 
mærket. 

18.2(b) tager spørgsmålet op, om hvornår der skal være et overlap, for at vi 
kan bruge grundreglen. Det gøres klart, at det afgørende er situationen i det 
øjeblik, hvor en af dem sejler ind i zonen omkring mærket. Hvis bådene 
overlapper i det øjeblik, så skal den udvendige båd give den indvendige båd 
plads. Hvis der ikke er overlap når en båd klar foran når zonen, skal båden 
klar agter give plads ved mærket, uanset om båden klar agter sidenhen 
etablerer er indvendigt overlap. 

 
Figur E/25 

I figur E/25 har A etableret et indvendigt overlap på B idet denne kommer ind 
i zonen. B skal således give A plads ved mærket. 

 

Figur E/26 

B 

A 

A 

B 
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I ovenstående situation, figur E/26, er A klar foran da denne kommer ind i 
zonen. B er klar agter. B er således ikke berettiget til plads ved mærket 
selvom B senere etablerer et indvendigt overlap.  

Hvis man er klar agter, når båden klar foran når zonen, er beskeden fra regel 
18.2(b) ganske enkel: Hold klar! 

Selv om bådenes indbyrdes position ændres efter det tidspunkt, hvor den 
forreste båd når zonen, ændrer det ikke på kravet til båden, som var klar 
agter. Hvis den opnår et udvendigt overlap, skal den give plads.  

Det er farligt for båden klar agter at udnytte en mulighed for et sent 
indvendigt overlap. Den er nemlig i den situation ikke berettiget til plads til at 
passere mærket. 

18.2(c): 

Når regel 18.2(b) pålægger en båd at give mærke-plads,  

(1) skal den fortsat gøre det, selv om et overlap senere brydes eller et 
                             nyt overlap begynder; 

 (2) hvis den bliver indvendigt overlappende på den båd, der er 
                             berettiget til mærke-plads, skal den også give den båd plads til at 
                             sejle sin rigtige kurs, mens de forbliver overlappede. 

Hvis båden med ret til mærke-plads passerer vindøjet eller forlader zonen, 
              gælder regel 18.2(b) imidlertid ikke længere.  

 
Figur E/27 

A på figur E/27 er indvendigt overlappende båd, idet den når zonen som den 
første af bådene. Herefter kommer B klar agter for endelig at blive indvendigt 
overlappende i situation 4. Regel 18.2(b) siger nu, at B ikke har ret til plads i 
situationen, og B skal desuden holde klar af A. 
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Figur E/28 

Figur E/28 viser en situation, Den læ båds rigtige kurs er at holde mærket om 
styrbord, og har den lov til at luffe for at runde mærket. Det er dog vigtigt for 
den læ båd, at den ikke passerer gennem vindøjet, da den så kommer under 
regel 13 og skal holde klar af den luv båd. Den luv båd bør være forberedt på 
at den læ båd vil luffe. 

 

 
Figur E/29 

Figur E/29 viser to både, som er på kryds, men på samme halse. Regel 
18.2(a) gælder således her. A er indvendig. Den er den berettiget til plads 
ved mærke. Som nævnt i definitionen ’plads ved mærke’ omfatter plads ved 
mærke ikke plads til at stagvende, med mindre når båden overlapper til luv 
og indvendigt på båden der skal give plads ved mærke. I figur E/29 opfylder 
A disse krav og har således også krav på plads til at stagvende. 
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Figur E/30 

På figur E/30 har vi en runding ved et læ mærke. Alle tre både overlapper, 
uanset at C er på styrbord halse, mens A og B er på bagbord halse. Det 
fortæller definitionen af overlap. A og B er begge berettiget til plads, og C 
kan ikke bruge sin styrbord halse til at nægte dem plads ved mærket. 

 
Figur E/31 

Ved mållinjen gælder det samme som ved banens øvrige mærker. På figur 
E/31 har A krav på plads ved begge mållinje-mærker. 
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18.2(d): 

Hvis der er begrundet tvivl om hvorvidt en båd opnåede eller brød et overlap i tide, 
skal det antages, at den ikke gjorde det. 

Regel 18.2(d) fortæller, at man skal være sikker i sin sag, når man påberåber 
sig at have opnået eller brudt et overlap. Hvis der er begrundet tvivl, skal 
tvivlen ”gå imod” den båd, som påberåber sig at have fået en fordel. Denne 
forholdsregel skal mindske faren for farlige situationer og evt. kollisioner. 

 

Figur E/32 

På tegningen E/32 er A klar agter af B i situation 1. I situation 2, hvor B når 
zonen, er der lige netop overlap – måske! Her skal A antage, at den ikke 
opnåede overlap og sejle derefter. A er ikke berettiget til plads i situation 3! 

I situation 1 er der overlap mellem B og C. Ved at falde lidt, lige før den når 
zonen, bryder C overlappet i situation 2 – måske! Her må C antage, at 
overlappet ikke blev brudt, og give B plads. C må ikke berøve B plads ved 
mærket i situation 3! 

18.2(e): 

Hvis en båd har opnået et indvendigt overlap fra klar agter eller ved at stagvende til 
luv af den anden båd og den udvendige båd fra overlappets begyndelse har været ude 
af stand til at give mærke-plads, er den ikke forpligtet til at gøre det. 
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Figur E/33 

Kommer man nu som A på figur E/33 med fri vind og større fart frem til en 
sådan gruppe både, skal man være forsigtig med at forvente plads ved 
mærket, uanset at man opnår indvendigt overlap før zonen. Sandsynligvis 
kommer A på figur E/33 på den forkerte side af mærket, da B – og bådene 
udvendigt på B – ikke har mulighed for at give plads. 

 
Figur E/34 

På figur E/34 er A klar agter, idet B når zonen. I situation 2 har A opnået et 
overlap. B skal have plads ved mærke, og da B skal bomme, skal B have 
plads til dette. 
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Figur E/35 

På figur E/35 var B klar agter, da A nåede zonen og B skal derfor holde klar 
af A. Sejler den hurtigere end A, må den falde som vist og undgå at opnå et 
indvendigt overlap. 

Hvis en båd klar agter på samme tid kan holde klar og runde indvendig, må 
den gerne gøre det. Figur E/36 viser A og B, som overlapper og begge er klar 
foran C. A og B generer hinanden i rundingen og efterlader frit vand i 
“inderbanen”. Hvis C kan manøvrere hurtigt nok, må den gerne sejle mellem 
B og mærket, men magter den ikke at holde klar af A og B, er der ingen 
redning. 

 
Figur E/36 

Regel 18.2(c) har kun en enkelt undtagelse fra kravet om at båden klar agter 
skal holde klar. Det er, når båden klar foran passerer gennem vindøjet. I den 
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situation gælder regel 13, og båden, som stagvender, skal holde klar. Men 
indtil det sker, skal båden klar agter holde klar. 

 
Figur E/37 

På figur E/37 stagvender båden klar foran. Den bliver underlagt regel 13, når 
den passerer gennem vindøjet, men regel 16 begrænser B’s muligheder for 
at hindre A i at stagvende, da B skal give A plads, når B ændrer kurs. 

Regel 18.2(c) forbliver ugyldig når først A har vendt. Selv om B også vender 
og bådene nu igen er på samme halse, går man ikke tilbage og ser på 
overlappet da A nåede zonen. Det er overlapsforholdene efter B´s 
stagvending der er afgørende. 

Normalt vil regel 16 begrænse de manøvrer, som en båd med retten til vejen 
foretager. Ved mærkerundinger gælder dette ikke, vel at mærke forudsat 
manøvren foretages for at runde eller passere.  

 
Figur E/38 
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På figur E/38 skal mærket holdes om styrbord. B skal som båden klar agter 
holde klar, efter både regel 12 og 18.2(c). 18.2(d) gør nu, at A med retten til 
vejen kan ændre kurs for at runde mærket uden begrænsninger fra regel 16. 
Derfor kommer B nemt i en farlig situation, hvis den bliver indvendigt 
overlappende luv båd. A må dog ikke passere gennem vindøjet i situation 3, 
da den så mister retten til vejen. 

Man kan opfatte regel 18.2(d) sådan, at den pålægger båden, som skal holde 
klar, at forudse den anden båds manøvre for at runde mærket. Normalt 
kræver reglerne ikke, at vi skal forudse en anden båds manøvrer, men her er 
faktisk en undtagelse. 

18.3: Stagvending i zonen 
Hvis en båd i zonen passerer vindøjet og dermed kommer på samme halse som en 
båd, der kan holde mærket op, gælder regel 18.2 derefter ikke. Båden som skiftede 
halse 

(a) må ikke være årsag til, at den anden båd sejler højere end bidevind for at 
undgå kontakt eller forhindre den anden båd i at passere mærket, på den 
forlangte side, og 

(b) skal give mærke-plads, hvis den anden båd bliver indvendigt overlappende. 

 

Når en båd stagvender, ændrer den sin kurs ca. 90 grader. Den taber også 
en større eller mindre del af sin fart. Dette i forbindelse med at flere både 
samtidig skal runde et mærke, gør det nødvendigt med en særlig regel, der 
dækker stagvending ved et mærke. 

I regel 18.3 bruges et begreb, som ikke er defineret i reglerne, nemlig ”Skifte 
halse”. 

En båd skifter halse i det øjeblik den 
passerer vindøjet, altså når den går fra at 
have vinden ind på den ene side til at have 
vinden ind på den anden side.  
Man må endelig ikke forveksle ’at stagvende’ 
med ’at skifte halse’. Man har skiftet halse 
længe før en stagvending er afsluttet.  

 I situation 1 er båden på bagbord 
halse, bidevind. 

 I situation 2 er båden i vindøjet. 

 I situation 3 har båden lige præcis 
passeret vindøjet og har dermed 
skiftet halse. Den er nu på styrbord 
halse 

 I situation 4 har båden afsluttet sin 
stagvending. 

Figur E/39 

I definitionerne finder vi ”holde op”, altså at kunne passere en genstand til 
luv uden at skulle stagvende. Dette skal tages helt bogstaveligt i forbindelse 
med regel 18.3. 
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Figur E/40 

Lad os se på situationen i figur E/40. A sejler bagbord halse og stagvender. I 
situation 2 passerer A vindøjet og kommer på styrbord halse. Den er nu 
indvendig overlappende, og kunne ifølge 18.2 kræve plads af de andre både. 
Men i og med at A skifte halse skal den overholde regel 13 og regel 18.2 er 
ikke gældende længere. Det er forhåbentlig klart, at hele dette forløb er 
ganske farligt og indebærer meget stor risko for kollisioner.  

Ifølge 18.3 er A en båd som skifter halse i zonen. B (og C og D) kan holde 
mærket op. Idet A bliver årsag til at B (og C og D) må sejle højere end 
bidevind for at undgå den, har A brudt regel 18.3(a). At A har fuldført sin 
stagvending inden B må ændre kurs, har ikke nogen betydning under 18.3. 
Båden som skifter halse, er underlagt 18.3 under hele rundingsmanøvren. 

 
Figur E/41 
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Figur E/41 viser en situation, hvor mærket skal holdes om styrbord. S er nødt 
til at stagvende for at runde mærket, og kan derfor ikke holde op. Det 
betyder, at regel 18.3 ikke gælder i denne situation. 

Der er overlap mellem S og B i situation 2, men meget kort tid efter brydes 
overlappet, og S er klar agter, idet B når zonen. Det er således regel 18.2(b) 
som gælder. S skal holde klar af B, og S er ikke berettiget til plads ved 
mærket. Havde S været lidt længere fremme og der havde været overlap ved 
zonen, ville S have haft ret til plads ved mærket. 

 
Figur E/42 

Figur E/42 viser en situation, hvor 18.3(b) gælder. Under B’s stagvending 
bliver S indvendigt overlappende. B skal efter 18.3(b) give plads, og den skal 
også som luv båd holde klar.  

Det er blevet sagt om regel 18.3, at den gør zonen til “stagvendingsfri zone”. 
Eksemplerne her viser, at det ikke altid er tilfældet, særlig ikke ved styrbord 
rundinger. Alligevel bør man konkludere, at stagvendinger indenfor zonen bør 
foretages med stor forsigtighed. 

18.4: Bomning 
Når en indvendigt overlappende båd med retten til vejen er nødt til at bomme ved et 
mærke for at sejle sin rigtige kurs, må den ikke, før den bommer, sejle længere fra 
mærket end nødvendigt for at sejle den kurs.  
Regel 18.4 gælder ikke ved et gate-mærke 

Denne regel omhandler situationer, hvor der skal bommes ved mærket, for 
eksempel slagmærket på en trekantbane. Når to eller flere både overlapper, 
er spørgsmålet hvor hurtigt den indvendige båd skal bomme. De udvendige 
både kan jo normalt ikke bomme, før den indvendige har bommet. 

Regel 18.4 fortæller, at den indvendige båd med retten til plads ved mærket 
ikke passere mærket i større afstand end nødvendigt for at sejle rigtig kurs 
(til det næste mærke). Den kan altså ikke bare fortsætte som den vil. Læg 
også mærke til, at regel 18.4 ikke stiller krav om at der var overlap ved 
zonen. En båd, som var klar foran zonen, men derefter bliver indvendig båd, 
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bliver altså også underlagt regel 18.4, hvis den skal bomme rundt om 
mærket. 

 

 
Figur E/43 

Figur E/43 viser dette. A skal bomme rundt om mærket uden at sejle 
længere end nødvendigt for at indtage sin nye rigtige kurs. Det er dog ikke 
helt det samme som at bomme hurtigst muligt. A må gerne sejle i en blød 
kurve rundt om mærket, så den ikke bremses mere end højst nødvendigt af 
manøvren. Det som regel 18.4 kræver, er at A skal sejle rigtig kurs. Det er jo 
netop at sejle efter at fuldføre så hurtigt som muligt. 
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19: Plads til at passere en hindring 

Regel 19 gælder ved hindringer, men ikke hvis hindringen er et mærke. Er 
der tale om en fortsat hindring, gælder regel 19 altid. 

 
19.1 Når regel 19 gælder 
  Regel 19 gælder mellem både ved en hindring, når denne ikke også er et 
  mærke, som bådene skal passere på samme side. Imidlertid gælder regel 19 
  altid ved en fortsat hindring, og regel 18 gælder ikke. 
 
 
19.2 Give plads ved en hindring 

(a)  En båd med retten til vejen kan vælge på hvilken side den vil passere en 
 hindring. 

(b)  Når både overlapper, skal den udvendige båd give den indvendige båd plads 
til at passere mellem sig og hindringen, med mindre den udvendige båd fra 
overlappets begyndelse har været ude af stand til at give plads. 

(c)  Mens både passerer en fortsat hindring, skal den båd, der var klar agter og 
forpligtet til at gå af vejen og som etablerer overlap mellem den anden båd 
og hindringen ikke være berettiget til plads efter regel 19.2(b), når der ved 
overlappets etablering ikke er plads til at den kan passere mellem dem. Den 
skal så længe overlappet eksisterer holde klar og regel 10 og 11 gælder ikke 

 

En båd klar agter, som opnår et indvendigt overlap, er kun berettiget til plads 
til at passere mellem den anden båd og hindringen, hvis der i det øjeblik, 
overlappet opnås, er plads til det. Hvis dette ikke er tilfældet, er den ikke 
berettiget til plads og skal holde klar. 
Regel 19.1 taler om situationen ved en “fortsat hindring”. En fortsat hindring 
kan være en kystlinje eller en mole, som bådene sejler parallelt med.  

Det kan dog ikke være en kapsejlende båd!  

 

Figur E/44 viser både ved en fortsat hindring. A har lov til at sejle mellem B 
og hindringen og opnå indvendigt overlap, fordi der er plads til at passere, 
mens C ikke kan kræve plads mellem D og hindringen. 

 
Figur E/44 
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Ved startlinjens mærker 
Indledningen til afsnit C præciserer, at regel 18 ikke kan bruges ved 
startlinjemærker, når vi skal til at starte. Derfor er det relevant at se, hvordan 
de øvrige regler løser de situationer, som kan opstå i starten. 

 
Figur E/45 

Figur E/45 viser en situation, hvor B som luv båd må holde klar efter regel 11 
og opgive sin plan om at komme til læ af startmærket.  

 
Figur E/46 

På figur E/46 ligger B først med slækkede sejl, mens A kommer fra klar agter 
med mere fart og får et overlap på B inden startsignalet. B skal som luv båd 
holde klar af A. Inden startsignalet er der ingen rigtig kurs, så A har lov til at 
luffe, også selv om det medfører at B må sejle på den udvendige side af 
mærket. Luffingen skal overholde regel 16, og i det øjeblik startsignalet 
gives, bliver A bundet af regel 17 og må falde til rigtig kurs. Regel 17 kommer 
ind i billedet, fordi A var klar agter inden overlappet – også selv om dette 
først får betydning efter startsignalet. 

B skal ikke forudse, at A får overlap og bliver læ båd. Den skal til gengæld 
gøre hvad den kan for at holde klar, når overlappet er opnået, altså skøde 
hjem og om nødvendigt luffe. Tilsvarende skal A ikke ”forudse” startsignalet, 
men så snart signalet er givet, skal A falde af til rigtig kurs. 

Det er altså vigtigt, at man ved starten er klar over, om regel 17 kommer til 
at gælde i det øjeblik, startsignalet gives. 
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Regel 20: Plads til at stagvende ved en hindring 
Denne regel er beregnet på situationer på kryds, hvor en båd har behov for 
at stagvende for at undgå en hindring. 

20.1 Praje 
 Når den nærmer sig en hindring, må en båd, praje for plads til at stagvende 
og undgå en båd på samme halse. Imidlertid må den ikke praje hvis:  

(a) den kan undgå hindringen sikkert, uden at lave en væsentlig 
kursændring, 

(b) den sejler en kurs lavere end bidevind, eller 

(c) hindringen er et mærke og en båd der kan holde mærket op, ville 
behøve at reagere og ændre kurs. 

 

20.2 Reagere 
(a) Efter en båd har prajet, skal den give den prajede båd tid til at 
            reagere. 

(b) Den prajede båd skal reagere selv om prajningen bryder regel 20.1 

(c) Den prajede båd skal reagere enten ved at stagvende så snart som 
muligt, eller ved straks at svare ”vend selv” og derefter give den 
prajede båd plads til at stagvende og undgå den. 

(d) Når den prajede båd reagerer, skal den prajende båd stagvende så 
hurtigt som muligt. 

(e) Fra det tidspunkt en båd prajer indtil den har stagvendt og undgået 
den prajede båd, gælder regel 18.2 ikke imellem dem. 

 

 

 

 

 

 

I første omgang kan vi forestille os både, der krydser langs med en kyst. Når 
bådene nærmer sig grundt vand, skal de kunne stagvende og undgå at gå på 
grund. Derfor kan en båd praje om plads til at stagvende, når en anden båd 
på samme halse er så tæt på, at den ikke kan stagvende og undgå den 
anden båd. 

Selv om båden der har behov for plads sejler højere end bidevind, f.eks fordi 
den har forsøgt at tvinge den luv båd til at vende væk ved at luffe, har den 
forsat ret til at praje om plads, når den nærmer sig hindringen. 

Figur E/47 viser en typisk situation. Her svarer den prajede båd ved at 
stagvende, og den prajende båd stagvender så hurtigst muligt. 

20.3 Videregive en prajning til yderligere en båd 
Når en båd er blevet prajet for plads til at stagvende og den har til hensigt 
at reagere ved at stagvende, må den praje en anden båd på samme halse for 
plads til at stagvende og undgå den. Den må praje selv om dens prajning 
ikke opfylder kravene i regel 20.1. Regel 20.2 gælder imellem den og den 
båd den prajer. 
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Figur E/47 

Den prajede båd kan også svare ”Vend selv”, og så skal den prajende båd 
stagvende så hurtigt som muligt. Hvis den prajede båd ønsker at fortsætte 
længere ind mod hindringen, har den altså muligheden for det. Det er vist på 
figur E/48. 

Her kan man spørge, hvad prajningerne bør være, hvis man sejler i en 
sejlads med udenlandske deltagere. I den situation bør man anvende de 
prajninger, som er anført i den engelske regelbog. Den engelske regeltekst 
kan findes på ISAFs websted www.sailing.org. 

 
Figur E/48 

Hvis den prajede båd svarer “vend selv”, skal den give plads til den prajende 
båd, også mens der stagvendes, da 19.1 siger at regel 13 ikke gælder i 
denne situation. Når den prajende båd vender til bagbord halse, kan det 
være nødvendigt for styrbord halse-båden at give plads. Derfor siger reglen 
også, at regel 10 ikke gælder i denne situation. 

Vi kan også have situationer, hvor hindringen er en kapsejlende båd, for 
eksempel en styrbord halse-båd. Dette er vist i figur E/49, hvor B kan praje 
om plads til at stagvende. 
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Figur E/49 

Det er her, vi skal bemærke, at reglen bruger ordene “må en båd .. praje for 
plads”. Hvis B skal foretage en ”væsentlig” kursændring”, har den ret til at 
praje om plads. Selv om B også kunne falde og gå agten om A, ligger valget 
om den vil stagvende eller falde hos B, der jo som læ båd (eller evt. klar 
foran) har retten til vejen over C. C kan ikke nægte B plads til at vende under 
henvisning til, at C for eksempel kunne falde af og derved undgå hindringen. 
Hvis B kan holde klar af A ved blot at falde nogle få grader har den ikke ret til 
at praje. Den prajende båd må også tage hensyn til, at der kan være både til 
luv af C og sørge for den nødvendige tid til at C og evt. andre både lige til luv 
for C kan når at reagere. Hvis B vælger at falde bag om A gælder regel 18 , 
og B skal give plads indvendigt til C, hvis C har overlap og også falder bag 
om A. 

Reglen er ganske klar med hensyn til prajning, svar og begivenhedernes 
rækkefølge. Det indskærpes, at den prajede båd skal have tid til at reagere, 
og det må den prajende båd tage højde for ved at praje i rimelig tid. 

 
Figur E/50 
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I figur E/50 kan L vende og holde klar af V, så L kan ikke bruge regel 19 her. 
Hvis der er tvivl om L behøver plads og den prajer, skal V svare selv om den 
ikke kan forstå årsagen til prajningen. Hvis V mener, der er rigelig plads, kan 
den blot svare ”vend selv”. Hvis V mener, at prajningen er uden grund, skal 
den alligevel svare iht. reglen, men kan så evt. protestere mod L. Det kan 
være  farligt, hvis V ikke reagerer på en prajning fra L. Der kunne f.eks være 
noget (en tømmerstok eller lign.) i vandet foran L, som V ikke har set. Hvis L 
prajer uden grund for at ”narre” V til at vende, kan den blive straffet under  

 

Figur E/51 

Figur E/51 viser to eksempler på dette: hverken A eller C kan forlange plads 
til at stagvende. A klarer situationen ved at luffe til vindøjet, mens C må tage 
en ”venderejse”. 

Desuden kan man ikke praje om plads, hvis hindringen er et mærke, og den 
prajede båd kan holde mærket op. Her må man altså også finde en anden 
løsning på sit problem. Den prajede båd skal dog være sikker på at kunne 
holde op, da den ellers har brudt reglen. Figur E/52 viser denne situation: B 
er ikke berettiget til plads til at stagvende, idet A kan holde mærket op. 

 
Figur E/52 
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Dersom A alligevel ikke kan holde mærket op, for eksempel på grund af en 
skraller, så har A brudt reglen og må påtage sig en straf. Man skal altså være 
sikker i sin sag, når man afviser en prajning. Læg også mærke til, at A er luv 
båd og skal holde klar efter regel 11. B må luffe til vindøjet for at forsøge et 
“ærøbostik” rundt om mærket uden at stagvende. 

Regel 21 Frifindelse 
 

 

 

 

Afsnit D: Andre regler 

Når regel 22 eller 23 gælder mellem to både, gælder reglerne i afsnit A ikke. 

Regel 22: Fejl ved starten; tage straffe; sejle baglæns 
22.1 En båd, der sejler mod startsiden af startlinjen eller en af dens forlængelser 

efter sit startsignal for at starte eller overholde regel 30.1, skal holde klar af 
en båd, som ikke gør det, indtil den er helt på startsiden af linjen. 

22.2 En båd, der er ved at tage en straf, skal holde klar af en, der ikke er ved det. 

22.3 En båd, der sejler baglæns gennem vandet ved at bakke et sejl, skal holde 
klar af en, der ikke gør det. 

Regel 22 dækker situationer, hvor en båd foretager sig noget, der afviger fra, 
hvad de øvrige kapsejlende både gør. Den behandler tre situationer, hvor 
dette er tilfældet, og fortæller at det er de både, som sejler “normalt”, der 
har retten til vejen. 

Først ser vi på en båd, der har været på banesiden af linjen ved sit 
startsignal. For at starte korrekt skal den sejle helt på startsiden af linjen og 
derefter starte normalt. Men på vejen tilbage til startsiden vil den jo sejle 
“mod trafikken” i form af de korrekt startende både, som (forhåbentlig) er i 
flertal. Reglen siger derfor, at båden på vej tilbage skal holde klar af de både 
som ikke er ifærd med at sejle tilbage - hvadenten disse både har startet 
korrekt eller ikke. 

Henvisningen til regel 30.1 drejer sig om den startregel (flag I) som siger, at 
en båd skal vende tilbage over startlininiens forlængelser før den starter, hvis 
den var over linjen i det sidste minut før starten. 

Når en båd sejler indenfor den plads eller mærke-plads, den er berettiget til efter en 
regel i Afsnit C, skal den fritages for straf hvis, den i en hændelse med en båd der er 
forpligtet til at give den plads eller mærke-plads, 
 

(a) bryder en regel i Afsnit A, regel 15 eller regel 16, eller 
 

(b)  er tvunget til at bryde regel 31. 
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Figur E/54 

I figur E/54 er B over linjen ved startsignalet. Den kan sænke sin fart ved at 
slække ud og/eller luffe. Den har alle sine rettigheder, indtil den sejler tilbage 
mod starlinjen, hvilket først er, når den sejler lavere end ”halv vind” dvs mere 
end 90 væk fra vindøjet. Når den er kommet på startsiden af linjen, får den 
atter sine “normale” rettigheder, men regel 15 og 16 kan da komme i spil, 
hvis retten til vejen skifter. 

Det andet tilfælde, hvor en båd skal holde klar af de øvrige både, er ved 
strafrunder, enten efter brud på en regel i Del 2 (2 runder) eller efter 
mærkeberøring (1 runde). 

Endelig er der situationer, hvor en båd vælger at bakke et sejl og derved 
kommer til at sejle baglæns. Denne båd skal holde klar af både, som ikke 
bakker. Forpligtelsen varer ved, så længe båden bakker - den ophører ikke 
fordi man holder op med med at bakke sejlet. Omvendt er man ikke forpligtet 
af reglen før båden faktisk er begyndt at bakke (bevæge sig baglæns 
gennem vandet). Man kan altså godt bremse sin fart uden at blive underlagt 
regel 21, blot båden ikke begynder at bakke. 

 

Regel 23: Kæntret, til ankers eller på grund; i færd med en 
redningsmanøvre 
Hvis det er muligt, skal en båd undgå en båd, der er kæntret, eller som endnu ikke er 
under fuld kontrol efter at være kæntret, er til ankers eller grundstødt, eller som 
forsøger at hjælpe en person eller et fartøj, der er i fare. En båd er kæntret, når dens 
mastetop er i vandet. 

Denne regel skulle ikke behøve mange kommentarer. Selv om reglen slutter 
med at sige, at en båd kun er kæntret, når dens mastetop er i vandet, skal 
man også undgå båden, mens besætningen prøver at få båden under 
kontrol, eller båden ligger bordfyldt i vandet. 

Regel 24: Genere andre både 

24.1 Hvis det med rimelighed er muligt, må en båd, som ikke kapsejler, ikke 
genere en båd, som kapsejler. 
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Regel 24.1 fortæller os, at vi skal undgå kapsejlende både før og efter vi selv 
kapsejler. Når vi er kommet i mål, skal vi være meget forsigtige, hvis vi sejler 
ind i kapsejladsområdet for at sejle mod havnen eller til den næste start. 

Regel 24.1 er den eneste regel i Del 2, som man kan blive straffet for at 
bryde, mens man ikke kapsejler. 

24.2 Undtagen når den sejler rigtig kurs, må en båd ikke genere en båd, der er 
ved at tage en straf eller sejler på et andet ben af banen. 

Regel 24.2 fortæller, at man ikke må “bekrige” en enkelt konkurrent ved at 
genere den, mens den tager en straf, eller når den er på et andet ben af 
banen. Situationer af denne art kan opstå når to bådes indbyrdes placering er 
afgørende, uanset hvor i feltet de ender, men regel 24.2 begrænser altså 
denne form for improviseret matchrace. 
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F: Omsejle banen 

I dette afsnit vil vi komme ind på nogle af de regler i regelbogens Del 3, som 
ikke blev berørt i forbindelse med afsnittet om startprocedurer og signaler. 

Omsejle banen (Regel 28) 

28.1 En båd skal starte, sejle banen, som beskrevet i sejladsbestemmelserne, og 
fuldføre. Den må passere et mærke, der ikke begynder, begrænser eller 
afslutter det ben af banen, på hvilket den sejler, på begge sider. Efter at 
have fuldført, behøver den ikke at krydse mållinjen fuldstændigt. 

Først regel 28.1. Vi ser her, at en båd skal starte og fuldføre som foreskrevet 
i definitionerne. Hvis vi først ser på at starte, husker vi, at dette er beskrevet 
i definitionen. En båd starter første gang, den skærer startlinjen efter 
startsignalet er givet, og regel 29.1 kræver, at hele båden (og dens 
besætning og udstyr) er på startsiden af linjen ved startsignalet. 

Det vil sige, at en båd, der er ”startet for tidligt”, dvs. er helt eller delvis på 
banesiden, når startsignalet gives, må tilbage på den rigtige side af linjen for 
at kunne starte. 

 
Figur F/1 

På fig. F/1 ser vi A, der er ”startet for tidligt” og B, der er på banesiden. 
Begge både må helt tilbage til startsiden for at starte korrekt. 

Efter omsejling af banen skal vi fuldføre som beskrevet i definitionen. Vi 
husker sikkert, at det afgørende er, at en båd skal krydse mållinjen fra 
banesiden, også selvom måltagningsfartøjet har lagt sig således, at mærket 
derved kommer på den ”forkerte” side. 
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Figur F/2 

På fig. F/2 ser vi en mållinje, hvor måltagningsfartøjet er placeret til styrbord 
for mærket. Selv om der ved starten var sat signal for mærkerne om 
styrbord, skal mållinjen krydses fra banesiden, også selv om mærket derved 
kommer om bagbord. På fig. F/2 skal båden følge den fuldt optrukne linje og 
ikke den stiplede.  

 

 
Figur F-3 

Fig. F/3 viser en båd, der har fuldført og dermed kan gå fri af mållinjen, 
hvilken vej den ønsker. 

 
Figur F/4 

På fig. F/4 ser vi en båd på kryds fra mærke 3 til mærke 1. Mærke 2 danner 
hverken begyndelse, begrænsning eller afslutning på benet af banen, og har 
derfor ikke nogen forlangt side. Faktisk er det således, at mærket på dette 
tidspunkt slet ikke indgår i kapsejladsen, derfor vil en evt. mærkeberøring 
heller ikke være en overtrædelse af reglerne. 
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Der er heller ingen problemer med at fortolke reglens sidste afsnit om at 
komme klar af mållinjen, men husk, at båden der - efter at have fuldført - 
sejler tilbage ind på banen, stadig kan diskvalificeres, hvis den generer en 
båd, der stadig kapsejler (regel 24.1). 

28.2 En snor, der repræsenterer en båds spor fra den nærmer sig startlinjen fra 
startsiden for at starte og indtil den fuldfører, skal, når den hales tot 
(a) ligge på den forlangte side af ethvert mærke og i den korrekte 
  rækkefølge, 
(b) berøre hvert rundingsmærke, og 
(c) ligge mellem gate-mærker i retning fra det foregående mærke. 
Den kan rette enhver fejl for at overholde denne regel, forudsat den ikke 
har fuldført. 

28.2 indeholder den såkaldte 'snor-reglen'. Denne regel er for så vidt ganske 
enkel, men hvis man runder et mærke forkert, skal man tænke sig om, når 
man skal rette fejlen. Dette kan kun gøres korrekt på én måde, idet man må 
sikre sig at den tænkte snor ligger på den rigtige side af mærket, når 
manøvren er slut. 

1 2

3

Figur F/5 

På fig. F/5.1 ser vi en korrekt mærkerunding. På fig. F/5.2 er mærket rundet 
forkert og fejlen rettet forkert, idet 'snoren' vil blive trukket væk fra mærket i 
stedet for at ligge på den korrekte side af det. På fig. F/5.3 er fejlen rettet 
korrekt. Vi ser, at båden fra F/5.2 har måttet runde mærket en ekstra gang, 
for at bringe sin sejlads i overensstemmelse med reglen. 

I regel 28.2 skelnes der mellem ”mærker”, ”rundingsmærker” og ”gate-
mærker”. I de almindelige banesystemer for udlagte baner gør det ikke 
nogen forskel, men ved distancesejladser kan det have betydning for 
sejladsen, om den tænkte snor skal berøre et mærke, eller blot være på den 
forlangte side. Sejladsbestemmelserne for kapsejladsen skal anføre for hvert 
mærke, om det er et rundingsmærke, et gatemærke eller et mærke. 

 



DS Regelkursus 2013-2016 

© Dansk Sejlunion 75 December 2013 

Berøring af et mærke (Regel 31) 

31 En båd, der kapsejler, må ikke berøre et startmærke før den starter, et 
mærke, der er begyndelse, begrænsning eller afslutning på det ben af 
banen, som den sejler på, eller et målmærke, efter den har fuldført. 

Efter regel 31 må en båd ikke berøre et mærke for det ben af banen, den 
sejler på, men hvis det nu alligevel sker, er der mulighed for at rette fejlen. 
Muligheden for at rette en overtrædelse af regel 31 er beskrevet i regel 44 
(Straffe ved tidspunktet for en hændelse). 
  

Straffe ved tidspunktet for en hændelse (Regel 44) 

44.1 Påtage sig en straf 
En båd kan udføre en to-runders straf, når den kan have overtrådt en eller 
flere regler i Del 2 i en hændelse, mens den kapsejler. Den kan udføre en 
en-runders straf, når den kan have brudt regel 31. Alternativt kan 
sejladsbestemmelserne foreskrive brugen af pointstraf eller en anden straf, 
hvorved denne straf erstatter en-rundes og to-runders straffen Imidlertid 
gælder det at  
(a) når en båd kan have overtrådt en regel i Del 2 og regel 31 i samme 
 hændelse, behøver din ikke udføre straffen for overtrædelse af 
regel 
 31;  
(b) hvis båden forårsagede personskade, alvorlig skade, eller, på trods 
             af at have udført en straf, opnåede en betydelig fordel i 
             kapsejladsen eller rækken af kapsejladser ved dens regelbrud, skal 
            den udgå. 

Regel 44.1 giver en båd mulighed for at påtage sig en straf og fortsætte 
sejladsen, hvis den har overtrådt en regel i Del 2 (Når både mødes) eller 
regel 31 (mærkeberøring). Er overtrædelsen en båd-båd situation (Del 2), er 
straffen en to-runders straf. Er der tale om en mærkeberøring, er straffen en 
en-runders straf. Man skal dog bemærke regel 44.1(b), der begrænser 
mulighederne for at klare ”frisag” ved et regelbrud. 

44.2 En-runders og to-runders straffe 
Efter at være kommet godt klar af andre både snarest muligt efter 
hændelsen, udfører en båd en en-runders eller to-runders straf, når den 
straks sejler det forlangte antal runder i samme retning, sådan at hver 
runde indeholder en stagvending og en bomning. Når en båd udfører 
straffen på eller nær mållinjen, skal den sejle helt tilbage til banesiden af 
linjen, før den fuldfører.  

Man skal da sejle fri af de øvrige både og straks udføre en runde, der 
indeholder en stagvending og en bomning. Dette skal gøres så snart som 
muligt efter mærkeberøringen (regel 31). 

Det betyder også, at en mærkeberøring, der har fundet sted mellem klar- og 
startsignalet, skal rettes straks. Man skal altså ikke vente til efter startsignalet 
er givet. Hvis mærkeberøringen sker ved et målmærke, skal båden efter 
rettelsen af fejlen (én runde) vende tilbage til banesiden af mållinjen, og først 
derefter kan båden fuldføre. 
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En strafrunde må gerne gå rundt om mærket, hvis dette kan ske uden at 
genere andre både, men den behøver det ikke. Kravene er blot, at det skal 
være én runde, der indeholder en stagvending og en bomning. Båden skal 
holde klar af alle andre både under hele vendingen (regel 20), d.v.s. den 
beholder sine rettigheder, mens den sejler klar af feltet, men den har ingen 
rettigheder overfor andre både, mens den laver sinstrafrunde. 

Hvis båden mener, at mærkeberøringen skete, fordi en anden båd begik en 
fejl, skal den protestere. Hvis protestkomiteen er enig i, at mærkeberøringen 
skyldtes et regelbrud fra en anden båd, vil båden, som berørte mærket blive 
frifundet efter regel 64.1(a).  
 
Lad os prøve at se på nogle typiske situationer, hvor en båd har berørt et 
mærke. 

 

Figur F/6 

Bådene berører mærket, men passerer begge på den rigtige side. De må 
derfor foretage en strafrunde. Bemærk at det ikke behøver at være 'fulde' 
360, så længe båden bare udfører både en stagvending og en bomning. På 
figur F/6.2 har båden udført sin strafrunde i position 6. Den skal altså ikke 
fortsætte helt op til position 8, før den kan sejle videre. Vendingen kan være 
med eller mod uret. 

Husk, at en båd ikke har rettigheder, mens den foretager sin strafrunde, og 
den skal trække fri af feltet, før den gør det. Efter runden får den sine 
rettigheder igen, det vil sige når den har fuldført den stagvending eller 
bomning, der udgør den sidste del af runden. 

Lad os nu se lidt på start- og målmærker. 
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Figur F/7 

Båden på figur F/7 berører startmærket efter startsignalet er givet. Den har 
altså startet korrekt. Men den skal udføre en strafrunde for at rette fejlen 
med mærkeberøringen. Det er vigtigt, at stagvendingen bliver taget som en 
del af manøvren. Ellers har den kun udført en bomning og dermed ikke gjort 
alt det regel 44.2 kræver. 

 
Figur F/8 

Det samme gælder med målmærker. Der skal være foretaget en runde 
bestående af en bomning og en stagvending, før båden kan fuldføre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DS Regelkursus 2013-2016 

© Dansk Sejlunion 78 December 2013 

44.3 Pointstraf 
(a) En båd påtager sig en pointstraf ved at vise et gult flag ved første 
 rimelige lejlighed efter hændelsen. 
 
(b) Når en båd har påtaget sig en pointstraf, skal den vise det gule flag 
 indtil den fuldfører, samt henlede kapsejladskomitéens 
 opmærksomhed på det ved mållinjen. På dette tidspunkt skal den 
 også underrette kapsejladskomitéen om, hvilken anden båd, der var 
 involveret i hændelsen. Hvis dette er umuligt, skal den underrette 
 komitéen ved først givne lejlighed inden protestfristens udløb.  
 
(c) Pointtallet for en båd, der påtager sig en pointstraf, skal være det 
 pointtal som båden ville have fået uden straffen, tillagt det antal 
 pladser som sejladsbestemmelserne foreskriver. Den må dog ikke 
 tildeles point ud over det, der svarer til ”ikke fuldført”. 
 Når sejladsbestemmelserne ikke foreskriver et antal pladser, skal 
 antallet være det hele tal (0,5 rundes op), der er nærmest 20% af 
 antallet af både, der var tilmeldt. Andre bådes point skal ikke 
 påvirkes af dette, hvorfor to både kan blive tildelt samme pointtal. 
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G: Andre krav (fra reglernes Del 4) 

Regler i Del 4 gælder kun for både, der kapsejler. Dog gælder regel 55 så længe 
bådene er på vandet. 

Personlige opdriftsmidler (Regel 40) 

40 Når signalflag Y vises og et lydsignal afgives før eller samtidigt med 
varselsignalet, skal alle deltagere være iført personligt opdriftsmiddel, 
undtagen når der kortvarigt skiftes eller rettes på beklædning eller 
personligt udstyr. Våddragter og tørdragter anses ikke for personligt 
opdriftsmiddel. 

Denne regel kræver ikke nærmere forklaring. Se også afsnittet om signalflag 
’Y’ under del D. 

Hjælp udefra (Regel 41) 

En båd må ikke modtage hjælp af nogen art udefra, undtagen 

(a) hjælp til et besætningsmedlem der er sygt, tilskadekommet eller i fare; 

(b) efter en kollision, hjælp fra besætningen på det andet fartøj til at komme fri; 

(c) hjælp i form af informationer, som er umiddelbart tilgængelige for alle både; 

(d) uopfordrede informationer fra en kilde uden særlige interesser, hvilket kan 
være en anden båd i den samme kapsejlads. 

Dog gælder det, at hvis en båd opnår en betydelig fordel i sejladsen ved at modtage 
hjælp i henhold til regel 41(a), kan dette danne grundlag for en protest; straffen kan 
være mildere end en diskvalifikation. 

Denne regel kræver normalt ikke nærmere forklaring. Efter klarsignalet må 
man altså ikke modtage hjælp fra andre, undtagen i nødsituationer hvor regel 
1 gælder. 

Fremdriftsmidler (Regel 42) 

Dette er en regel, som særlig i jolleklasser giver anledning til megen 
diskussion. Det er en regel, som er svær at protestere efter, og den 
håndhæves derfor oftest af officials, der enten dømmer direkte på vandet 
eller protesterer efter sejladsen. Ud over regel 42 har regel 67 og Tillæg N 
betydning, og disse bør også gennemlæses i forbindelse med regel 42. 

Det skal bemærkes, at klasseregler kan ændre regel 42, og at 
sejladsbestemmelser kan ændre tillæg P, men ikke regel 42. 

Grundregel (42.1) 
Bortset fra hvad der er tilladt i henhold til reglerne 42.3 eller 45, skal en båd 
konkurrere ved udelukkende at benytte vinden og vandet til at øge, bevare eller 
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nedsætte sin hastighed. Dens besætning må justere sejl- og bådtrimmet, samt udføre 
andre sømandsmæssige opgaver, men må i øvrigt ikke bevæge deres kroppe med det 
formål at drive båden frem.  

I henhold til grundreglen må en båd kun drives frem ved at  anvende vindens 
og vandets påvirkning på båden.  

For at få det maksimale ud af vinden og vandets påvirkning, må sejlene 
trimmes, så de trækker optimalt, og besætningens vægt må bruges til at give 
båden den korrekte krængning og langskibs trim. Men man må ikke anvende 
kroppen til at drive båden frem, og pumpning af ror og sejl mv. er forbudt. 
Dette er yderligere specificeret i de følgende afsnit af reglen. 

Forbudte handlinger (42.2) 
Uden at begrænse anvendelsen af regel 42.1 er følgende handlinger forbudte: 

(a) at pumpe: gentagen bevægelse af noget sejl ved enten at hale og slække sejlet 
eller ved lodrette eller tværskibs kropsbevægelser; 

(b) at rulle: gentagen rulning af båden skabt ved 

(1) bevægelse af kroppen, 

(2) gentagne justeringer af sejl eller sværd, eller 

(3) styring; 

(c) at rokke: pludselig fremadrettet kropsbevægelse, som brat stoppes; 

(d) at vrikke: gentagen bevægelse af rorpinden, som enten udføres kraftigt eller 
som driver båden frem eller forhindrer den i at sejle baglæns; 

(e) gentagne stagvendinger eller bomninger uden sammenhæng med ændringer i 
vinden eller taktiske overvejelser. 

 
Her beskrives nogle eksempler på, hvad der forstås ved at pumpe, rulle, 
rokke og vrikke. Handlingerne er forbudte, uanset om de har virkning eller ej. 
Det nytter altså ikke at påberåbe sig, at man ikke sejlede hurtigere end 
konkurrenterne omkring en, da man foretog en forbudt handling. Listen skal 
kun opfattes som eksempler. Det nævnes klart, at den ikke begrænser 
grundreglen 42.1. 

Undtagelser (42.3) 
Undtagelserne dækker følgende otte situationer: 

1. For at lette styring 

2. I forbindelse med vendinger 

3. Når der er mulighed for surfing eller planing 

4. Når man ligger stille i eller tæt på vindøjet 

5. Pump for at rette inverterede sejlpinde 

6. Når man sænker sin hastighed med rorbevægelser 

7. Når man går til assistance i henhold til regel 1 

8. Efter grundstødning 

9. Brug af motor (hvis beskrevet i sejladsbestemmelserne) 

 



DS Regelkursus 2013-2016 

© Dansk Sejlunion 81 December 2013 

(a) En båd må rulles for at lette styringen. 

Det letter styringen, når en båd rulles. For eksempel kan en dygtig jollesejler 
på et lænseben styre sin båd næsten uden at bruge roret blot ved at rulle 
båden til den ene eller den anden side. Denne regel siger, at det er tilladt. 

(b) En båds besætning må bevæge deres kroppe for at forstærke den rulning, der 
letter styring af båden gennem en stagvending eller en bomning forudsat, at 
bådens fart, i det øjeblik stagvendingen eller bomningen er afsluttet, ikke er 
større end den ville have været uden stagvendingen eller bomningen. 

Både ved stagvendinger og bomninger er det tilladt at bruge besætningens 
vægt til at udføre en rullevending, men kun når følgende forudsætning 
opfyldes: Rullevendingen må ikke medføre, at båden avancerer mere, end 
den ville have gjort, hvis den ikke havde vendt. I forbindelse med vendinger 
skal det erindres, at man ikke må foretage gentagne vendinger, som ikke har 
relation til vindspring eller taktik (regel 42.2(e)). 

Lad os nu gå over til at se, hvad der er tilladt i forbindelse med surfing og 
planing. 

(c) Bortset fra når den er på kryds, når surfing (hurtig hastighedsforøgelse ned ad 
forsiden af en bølge) eller planing er mulig, må bådens besætning hale et 
hvilket som helst sejl ind for at igangsætte surfing eller planing, men hvert sejl 
må kun hales ind én gang for hver bølge eller for hvert vindpust. 

Denne undtagelse gælder kun på banens rumskødsben: Når surfing eller 
planing er mulig, må man pumpe med skøderne for at starte en surfing eller 
planing, men ikke for at vedligeholde en igangværende surfing eller planing. 

Der må pumpes ved brug af skødet, samt for spilerens vedkommende også 
gajen (luv skøde), én gang for hver bølge eller vindpust med hvert sejl. 

(d) Når en båd er på en kurs højere end bidevind og ligger stille eller bevæger sig 
langsomt, må den vrikke for at bringe sig på en bidevindkurs. 

Denne regel tillader, at en båd, som ligger stille i vindøjet, vrikker for at 
komme ned på bidevindkurs. Men så snart båden er nede på en bidevindkurs, 
skal den stoppe med at vrikke. 

(e) Hvis en sejlpind er inverteret må bådens besætning pumpe sejlet indtil 
sejlpinden ikke længere er inverteret. Denne handling er ikke tilladt såfremt 
den tydeligt driver båden fremad. 

Specielt i skiff klasserne (fx 49er og 29er) har man lange sejlpinde, der kan 
krumme den gale vej efter en stagvending eller bomning. Derfor er det tilladt 
at pumpe sejlet – men bemærk, at dette ikke er tilladt såfremt det giver 
tydelig fremdrift. 

 
(f) En båd må sænke sin hastighed gennem gentagne rorbevægelser. 

I nogle situationer vil vi gerne standse vores båd eller nedsætte farten. 
Denne regel siger, at vi kan bruge roret til det, blot skal vi stadig overholde 
regel 42.2(d) (vrikning). 
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(g) Alle fremdrivningsmidler må anvendes for at hjælpe en person eller et andet 
fartøj, der er i fare. 

(h) For at komme klar efter en grundstødning eller en kollision med et fartøj eller 
en genstand, må en båd gøre brug af kræfter fra sin besætning eller 
besætningen på det andet fartøj og anvende alle former for udstyr undtagen 
fremdrivningsmotor. Dog kan brug af motor være tilladt i henhold til regel 
42.3(i). 

(i) Sejladsbestemmelser kan beskrive omstændigheder, hvorunder en båd 
fremdrives med motor eller andre midler, forudsat at båden ikke derved opnår 
en betydelig fordel i kapsejladsen. 

Disse tre undtagelser er selvforklarende. 

Note: 
Fortolkninger af regel 42 er tilgængelige på ISAFs hjemmeside (www.sailing.org) 
eller oversat til dansk på Dansk Sejlunions hjemmeside (www.sejlsport.dk). 
 

Deltageres beklædning og udstyr (Regel 43) 

43.1 (a) Deltagere må ikke være iført eller bære tøj eller udstyr med det 
formål at forøge deres vægt. 

(b) Yderligere må en deltagers tøj og udstyr ikke veje mere end 8 kg; 
heri ikke medregnet en hængesele eller et trapezbælte og 
beklædning (indbefattende fodtøj), som kun bæres under knæet. 
Klasseregler eller sejladsbestemmelser kan specificere en lavere 
vægt eller en højere vægt op til 10 kg. Klasseregler kan foreskrive, 
at fodtøj og anden beklædning, der bæres under knæet skal 
indeholdes i denne vægt. En hængesele skal have positiv opdrift og 
må ikke veje over 2 kg, undtagen at klasseregler kan specificere en 
højere vægt op til 4 kg. Vægte skal bestemmes i henhold til Tillæg 
H. 

(c) Når en udstyrskontrollant eller en måler, der forestår vejning af 
beklædning og udstyr, tror, at en deltager har overtrådt regel 43.1(a) 
eller regel 43.1(b), skal han rapportere sagen skriftligt til 
kapsejladskomitéen. 

43.2 Regel 43.1(b) gælder ikke for både, for hvilke det er et krav, at de er 
udstyret med livliner. 

 
Reglen forklarer sig selv og skal læses sammen med Tillæg H. 

Reglerne 45 til 54 

Gennemgås ikke i dette kompendium. 

 


