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Dommervagt ved tirsdagssejladser 2023 

Kære Klubkammerat! 

 

Du er indkaldt som dommer til én af sæsonens tirsdagssejladser på Båkebanen og Easy Sejladserne. 

Det er ganske enkelt at være dommer, og alle kan finde ud af det. I skal være 2 eller 3 til opgaven. 

 

Sådan kommer det til at foregå: 

• Du møder i klubhuset ved skipperstuen kl. 17:45. Her møder du en fra Kapsejladsudvalget, 

som er ansvarlig for aftenens sejlads (den ’sejladsansvarlige’). 

• Du får udleveret en kuffert med nøgle til Båken, startur, måltagningslister, kikkert mv. 

• Du aftaler med den sejladsansvarlige, hvilken bane der skal sejles, og om der skal være banetil-

læg for de hurtigste både på Båkebanen. 

• Du og din besætning skal være klar i Båken ca. kl. 18:00. 

• I gør klar til starterne ved at forberede: 

o Taltavle til at vise banevalg (vises senest kl. 18:15) 

o Eventuelt flag til at vise banetillæg (vises senest kl. 18:15) 

o Kompressor til at give trutsignaler 

• Første trutsignal afgives kl. 18:25. Hele startsekvensen, som slutter kl. 18:50, er beskrevet i 

’Signalering på Båkebanen og Easy Sejlads 2023’. 

• Vær opmærksom på, om der er både, der tyvstarter (startlinjen er mellem forreste ben på Båken 

og mærke A, og afgrænses mod land af mærke M). Tyvstartende både noteres på måltagnings-

listen. Vi benytter ikke tilbagekaldelse af for tidligt startende både 

• Aflysning og udsættelse er beskrevet i ’Sejladsbestemmelser for Båkebanen 2023’. 

 

Måltagning: 

• Når bådene kommer i mål, skal deltagernummer og tidspunkt for målgang (timer, minutter og 

sekunder) noteres for alle både på en måltagningsliste. Notér også mindst en yderligere oplys-

ning om hver båd, helst sejlnummer, ellers bådtype eller andre kendetegn ved båden. Disse 

ekstra oplysninger er meget nyttige, hvis der skulle være problemer med at aflæse deltager-

numrene. 

• Når alle både er kommet i mål, eller når tidsfristen er udløbet for alle starter (bemærk, at tidsfri-

sten regnes fra den enkelte båds starttidspunkt), gives et langt trut, flag og taltavle tages ned, 

strømmen tages fra kompressoren, kufferten pakkes, Båken låses, og nøglen lægges i kuffer-

ten. 

 

Resultater: 

• Kuffert og måltagningslister afleveres i klubhuset til den sejladsansvarlige, og du hjælper den 

sejladsansvarlige med oplæsning af listerne ved indtastning i programmet til resultatberegning. 

• Når resultaterne er beregnet, uddeler du præmier til aftenens glade vindere. 

 

Hvis du ikke tidligere har prøvet at være dommer og er i tvivl om forløbet, hører vi meget gerne fra dig. 

 

Det er naturligvis tilladt at bytte vagter indbyrdes, hvis det blot meddeles til Kapsejladsudvalget i god 

tid. 

 

Giv venligst med det samme en bekræftelse til undertegnede på, at du påtager dig dommertjansen 

sammen med din besætning. 

 

Med sejlerhilsen 

Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg 

Karsten Bank Petersen (21 71 73 97, kapsejlads@egaasejlklub.dk) 

 

TIP: Find aktuelle vindoplysninger på Egå 

Marinas hjemmeside under ’Vejrstation’ 


