
At være dommer.. 
 

Nøglerne 

Hentes i klubhuset tirsdagen før – eller efter aftale med kapsejladsudvalget.  

Der er 2 nøgler: 1 til skuret(sjældent låst), 1 til midterste skab i klubhuset 

Obs: skabsnøgle kan drille. Hold lås mens man drejer nøglen 

 

Grej 

 To hvid lærred poser i midterste skab i klubhuset 

o Banekort 

o deltager skema til måltagning, kapsejladsregelbog mv. 

 I denne lille skur til højre for indgang til havn:  
o Startflag med anker(gult) 

o Rødbuoy med anker (afvisermærke til dommerbåd) 

o Startflag talstander 1 til 5, afkortningsflag, tilbagekaldelsesflag, flag til udsættelse 

o Evt. erstatning for ”Vestafmærkning” (bøje nr. 3) 

o Horn i grå plastikkasse  

 
 
TALSTANERE og FLAGENES BETYDNING FREMGÅR KAPSEJLADSREGELBOGENS OMSLAG. 
 

Start 

Typiske bruger man GPS som uret der det kan normalt ses fra cockpit. 

Se regel 26 i kapsejladsbogen: 

 
Dette er et eksempel (blot ikke 5-4-1-0), det kan ændres hvis dommeren skønner det er bedst for 

afviklingen af sejladsen 

 

Varselssignal: 5 min før første start, talstander 1 op og 1 lydsignal (ca. kl. 18:50 / 17:50 i 

september) 

 

Klarsignal: 4 min før første start, signalflag P op og 1 lydsignal (ca. kl. 18:51) 

 

Ét minutssignal: 1 min før første start, signalflag P ned og 1 lydsignal (ca. kl. 18:54) 

 

Første start Talstander 1 ned 1 lydsignal samt talstander 2 op (ca. kl. 18:55) 

 

Klarsignal: 4 min før første start, signalflag P op og 1 lydsignal (ca. kl. 18:56) 

 

Ét minutssignal: 1 min før første start, signalflag P ned og 1 lydsignal (ca. kl. 18:59) 

 

Anden start Talstander 2 ned 1 lydsignal samt talstander 3 op (ca. kl. 19:00) 

OSV. 

 

Løb 1, for cruisingsejlerne talstander 1 (Start tidspunkt ca. kl. 18:55 / 17:55 i september) 

Løb 2, for både mindre end 31 fod talstander 2 (Start tidspunkt ca. kl. 19:00) 

Løb 3 for både større end 31 fod og hurtige både talstander 3 (Start tidspunkt ca. kl. 19:05) 

 

 



Både der ikke er startet 15 min. efter deres startsignal, betragtes som ”ikke startet”. 

 
Tilbagekaldelse 
Regel 29 

Såfremt en eller flere både starter for tidligt, signaleres dette fra dommerbåden ved signalflag X 

samt 1 lydsignaler, som vises indtil den/de pågældende både er vendt om, dog højst i 4 minutter 

efter startsignalet. 

 

Generel tilbagekaldelse (omstart) signaleres med 1. lighedsstander og to lydsignaler 

 

 

 

 

 

 

Afkortning af banen 

2 skud: lige inden første båd runder sidst mærke inden afkortet mållinien. SÆT Flag ”S” 

Alle både sejler fra denne mærk direkte mod mållinien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Valg af bane 
 

Opmål vindretning 

 
 

Vælge bane 1-8 

 

 

Startlinien 

 Startflag som styrbord 
mærke 

 Båd som bagbord mærke 

 Båden kan med fordele lig 
lidt opvind fra den linie 
vinkelret til vinden for at 
give fordel til bagbord start  

 

Monter Bane nummer på 
bagbordside af dommerbåden 
(f.eks. fra søgegelænder) 

 

 



Startpistol 

1. Brug horn – tryk på den grønne knap. 

 

Kabyshold 

Kabysholdet ringer til dommeren for at få antal af deltagere så kabysholdet vide hvor meget 

smørebrød der skal laves. 
 

Måltagning 

1. Et lydsignal 

2. Skriv tider i deltager skema til måltagning  
 

Tidsfrist 

Kl 21:15 (20:45) 

 

Efter... 

Aflevere resultater så hurtigt som muligt til Kapsejladsudvalget for beregning af placering og senere 

upload. 
 

Checklist 

1. Hent grej 

2. Sejl ca 50 – 60 minutter inden start (helst 3 besætninger, 1 til styrmand, 1 til måltagning og 

startflag, en til startpistol) 

3. evt. udlægning af ”Vestafmærkning” bøje nr. 3 

4. Opmåling og udlægning af startlinien (gult linieflag) 

5. Tæl og notere bådene på deltager skema til måltagning 

6. Start 

7. Ringe til kabyshold med antal af deltagere 

8. Måltagning 

9. Aflevere resultater til Kapsejladsudvalget 

 

 

 
God fornøjelse. 


