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Haarup Mixer Cup 

Ligastævne for H-både 

Egå Sejlklub 

3.-4. juni 2023 

 

Indbydelse (Notice of Race) 
 

Version Dato Ændringer 

1 29.03.2023 Første version. 

2 15.05.2023 Den ordinære tilmeldingsfrist er ændret fra 17. maj til 22. maj i punkt 4.2. 

 

1 REGLER 
1.1  Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federa-

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

• Besætningens totalvægt må ikke overstige 300 kg iført undertøj. 

• Der startes ikke i vindstyrker under 2 m/s og over 12 m/s (målemetode vil fremgå af 

sejladsbestemmelser). 

1.3 Reglerne er ændret således: 
• RRS 33 ændres, så det ved mærkeflytning er tilstrækkelig signalering at vise signal-

flag C og afgive gentagne lydsignaler. 

• RRS 35, A4 og A5.1 ændres, så både, der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter 

første båd, noteres ”ikke fuldført”. 

• Indledningen til RRS Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signal-

flag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles. 

• RRS 44.1 ændres, så to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf. 

• RRS 60.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere mod visse dele af sejladsbe-

stemmelserne. 

• RRS 62.1(a) ændres, så en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. 

visse dele af sejladsbestemmelserne. 

• RRS A4 og A5.1 ændres, så både, der starter senere end fire minutter efter startsig-

nalet, noteres ”ikke startet”. 

• Tillæg T - Voldgift vil være gældende. 

Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre Kapsejladsregler. 

2 SEJLADSBESTEMMELSER 
2.1 Sejladsbestemmelserne vil være tilgængelige på Manage2sail (og med link fra stævnesiden 

egaasejlklub.dk/haarupmixercup) fra den 29. maj 2023 kl. 12:00. 

3 KOMMUNIKATION 
3.1 Ej anvendt. 
3.2 Når en båd kapsejler, må den hverken udsende eller modtage tale- og datasignaler, som 

ikke er tilgængelige for alle både, undtagen i nødsituationer. 
3.3 Ej anvendt. 

https://www.manage2sail.com/e/hmc2023
https://www.egaasejlklub.dk/haarupmixercup/
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4 DELTAGELSE OG TILMELDING 
4.1 Stævnet er åbent for følgende bådklasser: H-båd 
4.2 Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes stævnet via Manage2sail (og 

via link fra stævnesiden egaasejlklub.dk/haarupmixercup). 
Indskuddet betales så vidt muligt med MobilePay: 

• MobilePay-nr.: 101392 (ES - Stævner) 
Betaling kan alternativt foretages med bankoverførsel til Danske Bank: 

• Reg.nr. 4387, kontonr. 13177244 

Angiv sejlnummer ved betaling. 

Fristen for tilmelding og betaling af indskud udløber den 22. maj 2023. 
4.3 For at være tilmeldt stævnet, må en båd have gennemført alle krav i tilmeldingen og have 

betalt alle indskud. 
4.4 Senere tilmeldinger og betaling accepteres på følgende betingelser: 

• Indskuddet forhøjes med 400 DKK. 

• Tilmelding og betaling af indskud skal være gennemført senest den 27. maj 2023. 
4.5 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: 

• Danske deltagere skal være medlem af foreningen Danske H-bådssejlere. 

• Dokumentation af medlemskab af klub under Dansk Sejlunion (eller under anden 

national myndighed under World Sailing), gyldigt klassebevis og ansvarsforsikring 

skal kunne forevises på forlangende. 

5 INDSKUD 
5.1 Indskuddet udgør 1.900 DKK for både med 3-mandsbesætning og 2.400 DKK for både med 

4-mandsbesætning. Indskuddet omfatter morgenmad og smør-selv madpakker både lørdag 

og søndag, mole-øl/vand efter sejladserne lørdag og søndag samt 3-retters festmiddag fra 

restauranten lørdag aften, kran og havnepenge under stævnet. 
5.2 Ej anvendt. 

6 REKLAME 
6.1 Både kan blive pålagt at føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. 

[DP] 

7 TIDSPLAN 
7.1 Registrering: 

Registrering kan ske i bureau i Egå Sejlklubs klubhus: 

Fredag den 2. juni kl. 17:00 - 21:00 

Lørdag den 3. juni kl. 07:30 - 09:30 

Alle både skal være registreret inden varselssignal for den første sejlads, som båden delta-

ger i. 
7.2 Dato Klasse(r) Antal sejladser  

Lørdag den 3. juni H-båd Intet maksimum  
Søndag den 4. juni H-båd Intet maksimum 

7.3 Varselssignalet for den første sejlads hver dag er planlagt afgivet:  
Lørdag den 3. juni kl. 10:25  
Søndag den 4. juni kl. 09:55 

7.4 På stævnets sidste planlagte sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end 

kl. 14:30. 

8 UDSTYRSINSPEKTION 
8.1 Vejning af besætning skal ske ved registrering. 

Der kan forekomme yderligere udstyrsinspektion - information fra H-bådsmåler via opslag 

på opslagstavlen. 

https://www.manage2sail.com/e/hmc2023
https://www.egaasejlklub.dk/haarupmixercup/
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9 STED 
9.1 Stævnet gennemføres fra Egå Marina. 

9.2 Banen er beliggende ud for Egå Marina. 

10 BANERNE 
10.1 Der sejles på en op/ned bane. 

11 STRAFSYSTEMER 
11.1 RRS 44.1 ændres, så to-runders straffen erstattes af en en-rundes straf. 
11.2 Ej anvendt. 

12 POINTGIVNING 
12.1 2 sejladser er krævet for at udgøre en serie. 
12.2 Ej anvendt. 
12.3 (a) Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med 

summen af bådens point fra hver sejlads. 

 (b) Hvis 4 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med 

summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point. 

13 LEDSAGEBÅDE 
13.1 Ej anvendt. 

14 PLACERING AF BÅDE 
14.1 Bådene skal placeres på de anviste pladser. [DP] 

15 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING 
15.1 Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med 

kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse. [DP] 

16 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER 
16.1 Dykkerudstyr, plastikbassiner og tilsvarende udstyr må ikke anvendes i nærheden af køl-

både efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads. [DP] 

17 DATABESKYTTELSE 
17.1 Ved tilmelding bekræftes, at arrangøren må publicere bådnavn, sejlnummer, sejlklub samt 

navn på skipper og gaster i deltagerlister, resultatlister etc. på internettet og på trykt materi-

ale. Det bekræftes desuden, at arrangøren må tage billeder og video af båd og besætning i 

forbindelse med sejladserne og publicere disse på internettet og på trykt materiale. 

18 ANSVARSFRASKRIVNING 
18.1 Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se RRS 3, Beslutning om 

at kapsejle.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, 

personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 

19 SIKKERHED 
19.1 Ej anvendt. 

20 FORSIKRING 
20.1 Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en 

minimumsdækning på 5.000.000 DKK for personskade og 2.000.000 DKK for tingskade pr. 

hændelse eller tilsvarende i anden valuta. 

Arrangøren påtager sig intet ansvar i forbindelse med skader forvoldt af de deltagende 

både. 
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21 PRÆMIER 
21.1 Der uddeles følgende præmier: 

Præmier for hver 3. startende båd. 

Vinderen får sit navn på Peter Dues genudsatte kobberpande, der opbevares i Silkeborg 

Sejlklub. 

22 YDERLIGERE INFORMATION 
22.1 Yderligere information: 

Stævneside:   W: egaasejlklub.dk/haarupmixercup 

Manage2sail:  W: manage2sail.com/e/hmc2023 

Spørgsmål:   E: kapsejlads@egaasejlklub.dk 
22.2 Stævneleder:  Karsten Bank Petersen (M: 21 71 73 97) 

Baneleder:    Martin Frislev 
Protestkomité (formand): Jens Villumsen 

 

 

https://www.egaasejlklub.dk/haarupmixercup/
https://www.manage2sail.com/e/hmc2023
mailto:kapsejlads@egaasejlklub.dk
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Haarup Mixer Cup 

Ligastævne for H-både 

Egå Sejlklub 

3.-4. juni 2023 

 

Praktisk information - ikke del af Indbydelse (Notice of Race) 

 

Egå Sejlklub afholder H-bådsstævnet Haarup Mixer Cup i samarbejde med Danske H-bådssejlere. Vi 

glæder os til at se en flok glade sejlere og til at gennemføre en stribe skarpe sejladser på Aarhus Bug-

ten ud for Egå Marina. 

 

Vi vil have en sejlsportsfotograf på vandet for at tage en masse billeder fulde af action. Sejlerne, H-

bådsklubben og Egå Sejlklub får brugsret til billederne. 

 

Frivillige fra Egå Sejlklub vil skabe rammerne for hyggeligt samvær før og efter sejladserne. Om mor-

genen lørdag og søndag er der morgenmad og gør-det-selv madpakker. Efter sejladserne lørdag er 

der jazzmusik, moleøl/vand og pølser. Lørdag aften er der festmiddag og musik. Ekstra deltagere til 

festmiddagen (ud over besætningen), kan bestilles og betales (380 DKK) sammen med tilmeldingen. 

Søndag eftermiddag slutter vi af med moleøl/vand, pølser og præmieuddeling. 

 

Fredag aften er der mulighed for at få et måltid mad til 90 DKK. Bestil og betal sammen med tilmeldin-

gen. 

 

Der er kran tilgængelig uden beregning fra fredag eftermiddag til alle både er oppe søndag eftermid-

dag. 

 

Vi har gode muligheder for camping med telte på græs og autocampere/campingvogne på P-pladsen. 

Bestil plads sammen med tilmeldingen. For autocampere/campingvogne koster det 50 DKK pr. nat, 

som betales ved registrering. 

 

Program 

Fredag: Adgang til kran    15:00 - 20:00 

Bureau åbent    17:00 - 21:00 

Mulighed for spisning   18:00 - 20:00 (tilmelding ved tilmelding til stævnet) 

 

Lørdag: Morgenmad/smør-selv madpakke 07:00 - 09:30 

Bureau åbent    07:30 - 09:30 

Velkomst/skippermøde   09:00 

Varselssignal for første sejlads  10:25 

Forventet seneste varselssignal  15:30 

Bureau åbent efter sejladserne   - 18:00 

Jazz, fadøl og pølser 

Festmiddag og musik   19:30 

 

Søndag: Morgenmad/smør-selv madpakke 07:00 - 09:00 

Bureau åbent    07:00 - 08:30 

Varselssignal for første sejlads  09:55 

Seneste varselssignal   14:30 

Bureau åbent efter sejladserne   - 18:00 

Fadøl og pølser 

Præmieoverrækkelse og tak for denne gang 

Kran er bemandet efter sidste sejlads til alle er klar 
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Information om Egå Marina 

Der er kort over marinaen på stævnesiden egaasejlklub.dk/haarupmixercup, hvor der er anført place-

ring af bureau (Egå Sejlklubs klubhus), festtelt, teltcamping, autocampere/campingvogne, bil- og trai-

lerparkering, kran m.m. samt placering af H-bådene i havnebassinet. 

 

Sponsorer 

Egå Sejlklub retter en særlig tak til stævnets hovedsponsor Haarup Maskinfabrik, der gør det muligt at 

arrangere et godt stævne med fotograf på vandet, jazzmusik og underholdning m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også en stor tak til stævnets øvrige sponsorer: 

• Rema1000, Muslingevej, Egå, og Ndr. Strandvej, Risskov 

• Lagkagehuset, Grenåvej, Risskov 

• AFI Marine 

• Egå Marina 

 

https://www.egaasejlklub.dk/haarupmixercup/

