
PROTEST BEHANDLING VEDR. 3. SØLVFINALE I RØNBJERG June 11, 2013 

 

Dansk Brætsejler Organisation  - en klasseorganisation i Dansk Sejlunion 

Protest indgives mod DM Seriens 3 stævne, 3 slalom sejlads. 
  
På baggrund af de givne forhold under 3. slalom-sejlads' sølvfinale, fandtes det umuligt, og til fare 
for undertegnede at gennemføre sejladsen, idet 3 mærke havde revet sig løs og var på vej ind i 
havnen. i resultaterne fremgår det at udeblivelse fra sejladsen bliver noteret som en DNC. Da det 
imidlertid ikke var muligt at gennemfører sejladsen bedes om godtgørelse i forhold til lavest 
placerede guldfinalist. 
  
Frederik S Sommer DEN-206 
 
 
 
 

DEN 206 – Frederik Sommer : 

  

Hej Frederik, 

Vi bekræfter, at have modtaget din e-mail 6/6/2013 ang. 3. slalomsejlads i Rønbjerg den 2/6/2013 
– sølvfinale  

Protestkomiteen har enstemmigt konkluderet, at: 

Sejladsen er korrekt varslet, startet og godkendt af dommer. Mærke 1 havde revet sig løs, men 
mærkebåden fungerede som erstatningsmærke, som beskrevet i RRS 34. Flagføringen på 
erstatningsmærket var ikke korrekt, men blev signaleret på alternativ vis til sejlerne i området. Da 
du ikke deltog i sejladsen og ikke var til stede i startområdet, har denne fejl i flagføringen ikke 
kunne påvirke dit resultat i sejladsen. Dette betyder at du bliver scoret for en DNC i sidste sejlads. 

  

På den foreløbige resultatliste, opslået i Rønbjerg, var der desværre en fejl i tildelingen af point af 
ikke-deltagende sejlere. Dette beklager dommer og stævneledelse meget, men det blev 
fremhævet, at listen var foreløbig. Protest komitéen har efterfølgende gennemgået resultaterne, og 
der er foretaget en korrekt pointtildeling efterfølgende. 

  

Angående sikkerheden i at gennemføre sejladsen, er det vigtigt, at du altid selv vurderer om det er 
forsvarligt at deltage i sejladsen, og din beslutning vil altid blive respekteret. Du må aldrig føle dig 
presset til at deltage i en sejlads, hvis du vurderer, at det ikke er sikkert. Men med mærkebåden 
som erstatningsmærke er det protestkomiteens vurdering at banen kunne gennemsejles uden 
særlig risiko. 

  

Vh, 

Nikolaj Kruppa, Jens Peter Jensen, Christen Bo Justesen 



PROTEST BEHANDLING VEDR. 3. SØLVFINALE I RØNBJERG June 11, 2013 

 

Dansk Brætsejler Organisation  - en klasseorganisation i Dansk Sejlunion 

Kære Jens Peter  
 
Angående 3. slalom sejlads ved Rønbjerg stævnet, er jeg uforstående over for den ændring, hvor mange, 
blandt andet jeg er sat fra en gennemsnitlig 27’ende plads og ned til en DNC 46. plads, hvor vi havde en 
sølvfinale uden en tilhørende bane, da et mærke var blæst helt væk. Jeg havde selv sprunget indledende 
runde over pga krampe, men havde tænkt at spare den kraft til en sølvfinale, da jeg vidste jeg ikke kunne 
holde to sejladser. Jeg står så sammen med andre surfere og kigger på hvordan mærket blev blæst mod 
havnen, herfra tænker jeg at banen ikke er intakt, når vi når frem til sølvfinalen. Da vi så ser guldfinalen 
løber folk på stranden mod havnens stenmole for at ”redde” folk og udstyr der måtte vælte i den gybe og 
med stor chance drive ind i molen, heldigvis klarer alle guldfinalister den. Her synes jeg ikke det er helt 
ansvarligt at sejle sølv, og ganske rigtigt er mærket drevet i havn ved sølv finalen. Herfra undrer jeg mig 
over hvorfor dem som skulle have været i sølv får en 46. DNC, i stedet for den gennemsnitlig 27’ende plads, 
som vi havde ved stævnet afslutning.  
 
Hilsen Frederic Ramsgaard Ørum 
DEN 416   
 
 
 
 

DEN 416 – Frederic Ramsgaard Ørum : 

  

Hej Frederic,  

Vi bekræfter, at have modtaget din e-mail 6/6/2013 ang. 3. slalomsejlads i Rønbjerg den 2/6/2013 
– sølvfinale.  

Protestkomiteen har enstemmigt konkluderet, at:  

Sejladsen er korrekt varslet, startet og godkendt af dommer. Mærke 1 havde revet sig løs, men 
mærkebåden fungerede som erstatningsmærke, som beskrevet i RRS 34. Flagføringen på 
erstatningsmærket var ikke korrekt, men blev signaleret på alternativ vis til sejlerne i området. Da 
du ikke deltog i sejladsen og ikke var til stede i startområdet, har denne fejl i flagføringen ikke 
kunne påvirke dit resultat i sejladsen. Dette betyder at du bliver scoret for en DNC i sidste sejlads. 

  

På den foreløbige resultatliste, opslået i Rønbjerg, var der desværre en fejl i tildelingen af point af 
ikke-deltagende sejlere. Dette beklager dommer og stævneledelse meget, men det blev 
fremhævet, at listen var foreløbig. Protest komitéen har efterfølgende gennemgået resultaterne, og 
der er foretaget en korrekt pointtildeling efterfølgende. 

  

Vh, 

Nikolaj Kruppa, Jens Peter Jensen, Christen Bo Justesen 


