
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hvidovre sejlklub 

Indbyder i samarbejde med 

Dansk BB 10 Meter Klub 
Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter  

i dagene 26. til 29. august 2015. 

1. Regler 
1.1  Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler, inkl. Skandinavisk Sejler – 

forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. 
1.2 Desuden gælder følgende regler: 

 D.S. statutter for Danmarksmesterskaber, samt Dansk BB – 10m klubs klasseregler. 

 Max. vind styrke for at starte en sejlads er fastsat til 12 m. sek. Målt ca. 3,5 m. over  

 Vandet. 

1.4 Regel 33 er ændret som følger: der kan nøjes med at vise signal flag C, ledsaget af 

Gentagne lydsignaler. 

Regel 35, A 4 og A 5 ændres til at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter 

første båd, noteres ikke fuldført. 

Regel 44.1 ændres til 1 runde straf. 

Regel 61.1 & 62.2 ændres til protesttiden til 60 minutter. 

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne 

2. Reklame: 
Både skal evt. føre udleverede reklamemærker. 

 

3. Deltager: 



 

 

3.1 Stævnet er åben for BB10 m med gyldigt klassebevis. 

3.2 Deltagere skal være medlem af en sejlklub under en national myndighed under ISAF. 

3.3 Et medlem ombord, skal være medlem af Dansk BB10 m klub. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Både som opfylder disse krav for at deltage, tilmeldes på hjemmesiden :  

  

www.bb10m.dk  senest  fredag d. 7. august 2015. 

 Senere tilmelding accepteres mod betaling af et gebyr på 200 kr. 

 

 Tilmeldingsebyret skal overføres til kontonr: 

 

 Reg, nr.  3307 Kontonr:  4070130408 

 

Ved tilmelding er det også muligt at vedlægge. 

 

 Skema for registrering af sejlknapnumre 

 Udfyldt mandskabsliste som også dokumenterer besætningens medlemskab af sejlklub 

under Dansk Sejlunion 

 Bevis for betalt forsikring i 2015 

 

Relevante dokumenter kan findes på stævnesiden på bb10m.dk 

 

Alternativt skal det afleveres senest ved registrering i bureau onsdag aften/torsdag 

morgen 

4. Indskud 

4.1 Indskud består af startpenge på 600 kr. pr. båd og 675 kr. pr. person for fuld 

forplejning alle 3 stævnedage. 

 

Indskud pr. båd med 4 besætningsmedlemmer: 3300 d.kr. 

Indskud pr. båd med 3 besætningsmedlemmer: 2625 d. kr. 

 

http://www.bb10m.dk/


 

 

Det vil være muligt at købe ekstra menuer for grillmiddag torsdag aften og festmiddag 

fredag aften.  

 

Pris pr. person for grillmiddag torsdag aften: 150 kr. 

Pris pr. person for festmiddag fredag aften: 250 kr. 

 

Menuen kan læses bagest i denne tilmelding under ”øvrige oplysninger” 

 

5. Tidsplan:  

5,1 Registrering skal ske i Bureauet i Hvidovre Sejlklub, Hvidovre Strandvej 31, 2650 

Hvidovre. 

 Onsdag d. 26. august kl. 16.00 til 21.00. eller 

 Torsdag d. 27. august kl. 7.30 til 8.00. 

              5.2 Sejladsplan: 

 Torsdag d. 27. aug.  1. varsel signal kl. 09.55. planlagt 3 sejladser. 

 Fredag d.28. aug.   1. varselsignal kl. 09.55. planlagt 3 sejladser. 

 Lørdag d. 29. aug.     1. varselsignal kl. 09.55. planlagt 2 sejladser. 

 Endelige tider for 1. varselssignal vil fremgå af sejladsbestemmelserne. 

5.3 Varselsignal for efterfølgende starter vil blive afgivet hurtigst muligt efter sidste båds 

måltagning. 

5.4 Kapsejlads komiteen forbeholder sig ret til at sejle flere eller færre sejladser samme  

dag for bedste afvikling af stævnet. Dette kan ikke danne grundlag for anmodning om 

godtgørelse. 

 5.5 På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselskud senere end kl. 15.00. 

         

6. Måling og Kontrol: 

6.1 Ved registrering skal deltagende både opgive numre i alle sejl der benyttes under 

stævnet. Skema kan hentes på stævnets hjemmeside, eller ved henvendelse i 

bureauet. 



 

 

6.2 Stikprøvekontrol kan ske under hele stævnet i overensstemmelse med BB 10m 

klasseregler. 

7. Sejladsbestemmelser: 

Vil være tilgængelig på stævnets hjemmeside på bb10m.dk i dagene op til stævnet og 

vil blive udleveret ved registrering i bureau. 

 8. Sted. 

          8.1 Stævneadresse: Hvidovre Sejlklub. Hvidovre Strandvej 31. 2650 Hvidovre. 

          8.2 Stævnet gennemføres fra Hvidovre Havn. 

          8.3 Banen er beliggende i Køge Bugt, ml. Amager og Sjælland.   

9. Banen. 

9.1 Banen vil være en op ned bane med afvisermærke ved toppen, og gate ved bund 

mærke, start og mål neden for gaten. 

9.2 Bane længden udlægges, så den omtrentlige sejladstid for første båd bliver ca. 90 

minutter, en evt. afvigelse kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. 

9.3 Baneledelsen kan ved at sætte signal flag 4 ved start, forlænge banelængden med en 

ekstra omgang.  

10. Straffesystem: 

        10.1 Regel 44.1 er ændret, så 2- runders – straffen erstattes af 1 – rundes  straf. 

        10.2 Medlemmer af protestkomiteen vil evt. hvis muligt observere sejladserne på vandet. 

11.  Pointgivning: 

        11.1 Der anvendes lav point system. 

        11.2 4 pointgivende sejladser er krævet for at udgøre DM for BB 10 m. samt der skal målt 

på hurtigste båd i de enkelte sejladser være kapsejlet i mindst 6 timer, for at DM et 

er officiel. 

        11.3 (a) Færre end 5 sejladser gennemføres, vil point summen være lig den samlede serie. 

        11.3   (a) 5 eller flere sejladser, lig point summen fratrukken dårligste sejlads. 

12.  Begrænsninger for optagning. 



 

 

 Kølbåde må ikke tages op i perioden mellem varselsignalet for 1. sejlads og 

afslutnings sejladsen, med mindre det godkendes skriftlig af kapsejladskomiteen. 

 

13. Radiokommunikation: 

 Deltager der kapsejler må ikke sende eller modtage radiosignaler, som ikke er 

tilgængelig for alle deltager, dette gælder også mobiltelefoner.  

14.   Præmier. 

 Titlen Danmarksmester kan kun vindes af en deltagende båd der opfylder kravene i 

Statutter for DM. 

 14.1   klassens vandrepokal. 

 14.2  DS medaljer til de 3 første både. 

 14.3  Sponsorpræmier til alle deltagende både. 

15. Ansvarsfraskrivning. 

 Deltagelse i stævnet er på egen risiko, den arrangerende myndighed påtager sig ikke 

noget ansvar for materielskade, person skade eller dødsfald, før og under stævnet. 

16. Forsikring. 

 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjepartsansvarsforsikring. 

17. Registrering. 

 Senest ved registrering skal følgende afleveres som kopi: 

 Udfyldt besætningsliste.  Navn, adresse og medlem af sejlklub 

 Forsikringsbevis, betalt for 2015. 

Låneerklæring, såfremt man sejler i lånt båd. 

Liste med sejl og sejlknapnumre på de sejl der ønskes benyttet under stævnet. 

Listerne kan hentes på www.bb10m.dk eller afhentes i bureau. 

 

18. Yderlige information. 



 

 

 Info kan hentes på www.BB10m.dk   

 

 

19. Organiserende myndighed: 

 Hvidovre Sejlklub / Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. 

20. Kapsejladskomite. 

 Stævneleder: Torben Andrup, Hvidovre Sejlklub. 

 Dommer og Baneleder: Morten Halberg. 

 Protest komite: 

Formand: Gunnar Nyholm 

Medlem: Søren Overgård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bb10m.dk/


 

 

 

 

 

Øvrige oplysninger: 

Ikke en del af den officielle indbydelse. 

Velkommen til Hvidovre og Hvidovre Sejlklub. Vi vil gøre vores yderste til at I får nogle gode dage 

her i klubben og vi får afviklet nogle gode sejladser i Køge Bugt. Vi har i klubben rammerne til at 

det skal blive et godt stævne. Der er 30 – 45 min sejlads ud til banen i Køge Bugt. Sejladsområdet 

herude er til gengæld perfekt, hvor vi kan lave nogle fine baner i et næsten strømfrit farvand. 

Ved ankomst til Hvidovre skal afmærkningen følges, da der er meget lavvandet udenfor denne.  

I er altid velkommen til at kontakte Stævneleder Torben Andrup på mail torbenandrup@yahoo.dk 

el. tlf. 29829820 eller Ulrik Larsen på mail janne.ulrik@gmail.com el. tlf. 29840967 hvis der er 

spørgsmål. 

Praktiske oplysninger: 

Klubhuset er åbent under hele stævnet. 

Der er baderum i klubhuset som frit kan benyttes. 

Plads til opbevaring af udstyr forefindes på havnen, og kan aflåses. 

 

Luftfoto – Hvidovre Havn 



 

 

Kran: 

Klubbens kran kan frit benyttes før/under og efter stævnet.  

 

 

Camping: 

Der er mulighed for camping (campingvogne el. telte) på havneområdet lige ved klubhuset: Der er 

EL udlagt. Behov oplyses ved tilmelding. 

Øvrig overnatning 

Der er flere muligheder for hotel, campingpladser og vandrehjem (f.eks  

http://www.belaegningen.dk/) i området (indenfor 5 km). 

Kontakt evt. Torben Andrup el Ulrik Larsen ved spørgsmål hertil. 

Stævne ansvarlig:  

Stævneleder Torben Andrup tlf. 2982 9820 

Ulrik Larsen tlf. 2984 0967 

Supermarked: 

Der er flere muligheder indenfor 1 km. Nærmeste er Føtex på Strandmarksvej 

 

Overoverordnet program for dagene: 

Onsdag d. 26. august 2015 

Ankomst Havnens kran frit benyttes.  

Stævne åbning kl. 16.30. Hvidovres borgmester Helle Adelborg kommer og åbner stævnet. 

Bureau åben fra kl. 16.00 til 21.00 for registrering  

Kl. 18.30 Hvidovre Sejlklub afholder sin ugentlige aftensejlads, mulighed for et BB 10 m løb. Påregn 

30-45 min. sejlads til banen. 

Efter sejlads kan der købes forplejning i klubhuset.  Stegt flæsk m. persillesovs (89 kr. pr. person) 

Bestilling skal foretages på forhånd. Nærmere info på tilmeldingen. 

http://www.belaegningen.dk/


 

 

 

 

 

 

Torsdag d. 27. august 2015 

Kl. 07.30 til 08.30 morgenmad  og madpakker 

Kl. 07.30  - 8.00 Bureau åben for registrering. 

9.55 varselsignal for første sejlads. 

Mole øl ved klubhuset efter dagens sejladser. 

Kl. 19.00 grillaften. 

Fredag d. 15. august 2015. 

07.30.til 08.30 morgenmad og madpakker. 

07.30 – 08.30 bureau åben  

09.55 varselsignal for dagens første sejlads. 

Moleøl ved klubhuset efter dagens sidste sejlads. 

19.00 Festaften i Klubhuset.  

 

Lørdag d. 16. august 2015 

07.30 til 08.30 morgenmad og madpakker 

09.55 varselskud for dagens første sejlads 

Moleøl ved klubhuset efter dagens sidste sejlads. 

Præmieoverrækkelse ved klubhuet snarest muligt efter sidste sejlads. Tak for denne gang 

Placering af både: 

Deltagende BB 10 m skal ligge i Hvidovre havn efter nærmere anvisninger. Det er gratis at ligge i 

havnen før og efter stævnet. 



 

 

Brug af kran og camping er gratis 

Grej kan opbevares i skur på havnen. Aflåses om natten. 

Der forefindes toiletter og bad i klubhuset, som er til fri afbenyttelse.   

 

Foreløbig stævnemenu: 

Torsdag morgenmad. 
•hjemmebagt rugbrød 
•friskbagt rundstykke 
•smør ost og marmelade 
•havregryn og cornflakes med økologisk letmælk 
•kaffe og te 
 
 
Torsdag frokost. 
•Clubsandwich, frugt og hjemmebagt kage.  
Pakkes i en pose til at tage om morgenen. 
 
Torsdag aftensmad. Anrettet på buffet (grillmiddag). 
•grillet rødvinsmarinerede svinekamme. 
•store grillede Frankfurter med diverse garniture. 
•hjemmelavet kold kartoffelsalat pyntet med purløg og tomater. 
•hjemmelavet pastasalat vendt i krydret pesto. 
•tomatsalat pyntet med feta og oliven. 
•hjemmebagt brød og smør. 
Alle drikkevarer skal købes separat og der må ikke medbringes egne drikkevarer.  
 
Fredag morgenmad. 
•hjemmebagt rugbrød 
•friskbagt rundstykke 
•smør ost og marmelade 
•havregryn og cornflakes med økologisk letmælk 
•kaffe og te 
 
Fredag frokost. 
Rug klappere med pålæg, müslibar og hjemmebagt kage. 
Pakkes i en pose til at tage om morgenen. 
 
Fredag aftensmad.  
Forret anrettet på tallerken. 
Rejecocktail garneret med hjemmelavet dressing og karviar. Hertil hjemmebagt brød. 
 
Hovedret anrettet på tallerken. 
Helstegt kalvefilet serveret med små nye kartofler, hjemmelavet broccoli salat og æble/selleri salat. Hertil 
flødesvampe sauce. 
 
Dessert anrettet på buffet. 
 
Lun Æbletærte med flødeskum. 
Lun rabarbertærte med flødeskum. 
Chokolade kage med vanilje is. 
 
Alle drikkevarer skal købes separat og der må ikke medbringes egne drikkevarer.  
 
Lørdag morgenmad. 



 

 

•hjemmebagt rugbrød 
•friskbagt rundstykke 
•smør ost og marmelade 
•havregryn og cornflakes med økologisk letmælk 
•kaffe og te 
 
Lørdag frokost. 
Rug klappere med pålæg, müslibar og hjemmebagt kage. 
Pakkes i en pose til at tage om morgenen. 
 

 

 

Bemærk: at afmærkningen tættest på broen og på indersiden af broen skal overholdes, da der er 

meget lavvandet uden for. 

Sejladsområde 

Hvidovre havn 


