
Til dommerne i onsdagssejladserne 

 

Dommerkassen og ”hornkassen” udleveres/afhentes ca. 1 time før 1.start i klubhuset. 

 

Nøglen til dommerhuset ligger i dommerkassen eller hænger på nøglebrættet i bureauet  

Uret i dommerkassen skal bruges som start-og måltagnings-ur., da det er radiostyret. 

 

Måltagningslisten skal udfyldes korrekt og en fra dommerteamet bistår den som indtaster og 

udregning af resultater.  

Dommeren vælger inden sejladsen, hvilken bane der skal sejles. Der bør tages behørigt hensyn til at 

også de langsomste både skal kunne gennemføre sejladsen. Tjek vindstyrken mellem kl. 20 og 21 

på DMI, FCOO eller YR, og lad dette være retningsgivende, sammen med det der observeres i 

startområdet umiddelbart før banen annonceres. Husk at vinden som oftest aftager i løbet af aftenen. 

Banen skal annonceres senest 10 min. før 1. start. 

 

 

Aftenforplejning: 

 
Dommerne står for forplejning. Prisen for mad inkl. kaffe/the annonceres på dagen, der ligger 

forudfyldte laminerede prissedler i køkkenet. Betaling på mobilepay skal foregå til klubbens 

Mobilepay nummer 81207. Vælg en pris der står mål med værdien af den mad der serveres. 

Såfremt dommerteamet selv står for madlavning, foregår afregning af indkøb med 

klubhusformanden samme aften.  

Øl og vand : 15 kr. 

  

Køkken og klublokale skal afleveres i fin og rengjort stand. Vær opmærksom på at 

opvaskemaskinen har en ”opstartstid” før første vask på ca. 20-30 min. 

 

 

På kapsejladsudvalgets vegne 

Steen Madsen, mobil : 30572073   

https://www.dmi.dk/lokation/show/DK/2616933/Middelfart/
https://app.fcoo.dk/ifm-maps/#domain=denmark&zoom=12&lat=55.4944&lon=9.7434&level=0&layer=FCOO%20Standard&overlays=Short%20range%20forecasts.windspeed%252CShort%20range%20forecasts.windbarbs%252CShort%20range%20forecasts.current%252CMeasurements.Sea%20level%252CNavigation%20and%20Safety.Navigational%20Warnings%252CNavigation%20and%20Safety.Firing%20Areas%20and%20Warnings%252CNavigation%20and%20Safety.Notices%20to%20Mariners
https://www.yr.no/sted/Danmark/Syddanmark/Middelfart/time_for_time.html


Startprocedure for MS aftensejladser 

Husk, at P-flaget skal op og ned mange gange - sæt det derfor på separat 
flagline! 
 

Tid Synligt signal 
Hvis ingen pil bliver flaget 

oppe 

Lydsignal Betydning 

Senest 
18:20 

Bane opsættes på tavle - Bane 

18:25 

 

1 hornsignal 5 min.  
Varselssignal til 1. start 

18:26 

 

1 hornsignal 
(kort) 

4 min.  
Klarsignal 1. start 

18:29 

 

1 hornsignal 
(langt) 

1 min. til 1. start 

18:30 
START 1 

 

1 hornsignal 1. start  

18:35 

 

1 hornsignal 5 min.  
Varselssignal til 2. start 

18:36 

 

1 hornsignal 
(kort) 

4 min.  
Klarsignal 2. start 

18:39 

 

1 hornsignal 
(langt) 

1 min. til 2. start 

18:40 
START 2 

 

1 hornsignal 2. start  

18:45 

 

 5 min.  
Varselssignal til 3. start 

18:46 

 

1 hornsignal 
(kort) 

4 min.  
Klarsignal 3. start 

18:49 

 

1 hornsignal 
(langt) 

1 min. til 3. start 

18:50 
START 3 

 

1 hornsignal 3. start  

18:55 

 

 5 min.  
Varselssignal til 4. start 

18:56 

 

1 hornsignal 
(kort) 

4 min.  
Klarsignal 4. start 

18:59 

 

1 hornsignal 
(langt) 

1 min. til 4. start 

19:00 
START 4 

 

1 hornsignal 4. start  

 



Afkortning af bane: 

Signalflag S  samt 2 hornsignal 

 

For tidlig start: 

Signalflag X   samt 1 hornsignal hurtigst muligt efter starten hvis der i startøjeblikket 

er en eller flere både der er helt eller delvist på banesiden af startlinjen. Flaget skal blive 
oppe indtil alle for tidligt startende både har været helt tilbage på startsiden af startlinjen. 
Flaget skal dog tages ned senest 4 min. efter starten. 

Signal flag: 
Tal 1 Tal 2 Tal 3 Tal 4 P S X 

    

   

1. start 2. start 3. start 4. start Klar - 
signal 

Afkortning af 
banen 

For tidligt 
startet 

- tyvstart 

 


