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ØL-pause! 
 
Foto: 
Bo Ravn 
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KOLOFON 
Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 
Villemoesparken 4 Beliggenhed: Vinkelhagevej 10B Telefon: 9782 2868 
7620 Lemvig Bådhal: Strandvejen 23 Bank: 7730 0002042898 
Kontakt: info@lemvigsejlklub.dk 
 sekretar@lemvigsejlklub.dk 

BESTYRELSE 
Bo Ravn Formand  2166 1965 

Kai Werner Hansen Kasserer   2097 1775 

Kristian Kristensen Sekretær  2172 3999 

Niels Bækdal Sejl.udv.  4164 0520 

Kurt Jeppesen Surfudv.   2173 2495  

Anders Meyer Jun.udv.  2023 0595 

Niels Kjærgaard  Arr.udv   9781 1551 

DEADLINE: 20. januar 2015 
 
REDAKTION: 
Irene Wrist  2096 2289 
sprojten@lemvigsejlklub.dk 
 
ANNONCER 
Private: Gratis 
Øvrige: excl. moms: 
 Bagside kr. 1.700 
 1/1-side kr. 1.250 
For 1 år 1/2-side kr. 750 
=3 numre 1/4-side kr. 450 
 1/8-side kr. 300 
Endvidere kommer man på Sejlklubbens 
SPONSORside 

UDVALG: 
FORRETNINGSUDVALG  
Formand, kasserer, sekretær  
 
SEJLADSUDVALG  
Niels Bækdal (fmd) 4164 0520 
Kristen Valeur Jepsen 2068 8626 
Peder Kallerup 9782 0213 
Knud Kristian Wrist 2469 0631 
Motorbådsudvalg: 
Ingen pt.  
 
ARRANGEMENTSUDVALG  
Niels Kjærgaard (formand) 9781 1551 
Renata Kjærgaard 9781 1551 
Kirsten og P.E. Larsen 9782 2208 
Lone Zehngraff  9782 2190 
Niels Bækdal 9782 2190 
 
KLUBHUSUDVALG  
Bent Thorhauge (formand) 3026 7620 
Bo Ravn 2166 1965 
Irene Wrist 2096 2289 
 
SURFUDVALG  
Kurt Jeppesen (formand) 2173 2495 
 
JUNIORUDVALG  
Anders Meyer (fmd) 2023 0595 

MARINAUDVALG  
Plads: Knud Kristan Wrist 2469 0631 
Gæstelejeopkræver: Se i skabet eller på 
hjemmesiden under Lemvig Marina / Gæ-
stesejler / Vagthavende gæstelejeopkræver 
 
HALUDVALG 
Niels Bækdal (formand) 4164 0520 
Gerhard Jûrgensen 6092 6845 
Knud Kristian Wrist 2469 0631 
Poul Erik Larsen 2968 1533 
Kristian Kristensen 2172 3999 
Carsten Pedersen 9782 0229 
 
SEJLERSKOLE  
Bjarne Stougaard 2944 9550 
 
KLUBMÅLER 
Knud Kristian Wrist 2469 0631 

SPRØJTEN: medlemsblad for Lemvig Sejlklub. Udkommer 3 x årligt.  
Oplag 300 stk.  
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Sejlersæson 2014 -  tæt på det perfekte ! 

Perfekt sejlervejr   – Hvad er det ?? 

Lemvig Sejlklub har mange  forskellige aktiviteter i løbet af sæsonen. 

Vejr og vind er vigtige faktorer i udøvelsen af vore aktiviteter i klubben. 

Vi er alle afhængige af vindstyrke- og retning. Hvis der efter denne sæson blev 
lavet en tilfredshedsundersøgelse omkring vind og vejr ville langt de fleste med-
lemmer udtrykke stor tilfredshed. 

Mandagens surf aktiviteter har haft rigtig fint begyndervejr til de mange nye 
medlemmer, som surf afdelingen har kunnet mønstre i år. Nogle af de ”gamle 
drenge” har nok i løbet af sæsonen kikket langt efter vindmåleren for at se den 
passere 10m/s, men når vindmåleren har været på den rigtige side af de 10m/s, ja 
så har farvandet ud for sejlklubben været præget af spraglede sejl, der i høj fart 
stryger ud i bølgerne. 

Tirsdagens kapsejladser for kølbåde har i år haft gode vindforhold og kun enkelte 
sejladser har ikke kunnet gennemføres pga. manglende eller for meget vind. Igen 
i år har der været mange både på vandet og nye besætninger er kommet til. Det 
lover godt for den kommende sæson. 

Onsdagens optimistsejlere og sejlerskolen for voksne er nok topscoreren i til-
fredshed med hensyn til vejr og vind. Stort set hver eneste onsdag i perioden maj 
– oktober har været perfekt til aktiviteterne i optimistafdelingen og på sejlersko-
len for voksne. Begge afdelinger har i år haft stor tilslutning, og der er blevet træ-
net flittigt i optimistjollerne. Sejlerskolen har mange aftener haft 4 både på van-
det og det er vist første gang i Sejlerskolens nyere historie, at der har været 3 sko-
lebåde der har sejlet spilersejlads fra Gjellerodde til Lemvig Havn! 

Weekend- og ferietursejladsen samt dagsture har også haft ideelle vilkår hvad 
enten det er i motorbåd eller sejlbåd. Hvis der skulle være enkelte løftede øjen-
bryn blandt tursejlerne er anken nok, at det ikke er sædvanligt at sejle ud – og 
hjem i østenvind, men det har fleste dog levet med!!!! 

Aktiviteterne på vandet kan kun gennemføres, fordi der i klubben er rigtig mange 
medlemmer, der på den ene eller anden måde gør en indsats som hjælpere, som 
udvalgsmedlem, eller andet arbejde, for at gøre Lemvig Sejlklub til en aktiv klub 
og en klub, hvor det er rart at komme. 

(Fortsættes på side 7) 

Formanden har ordet! 
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Traktorførere: 
Bo Ravn 2166 1965 
Jens Peder Østergaard 6174 8930 
Kristen Valeur Jepsen  2068 8626 
Niels Bækdal 4164 0520 
Poul Erik Larsen  2968 1533 
Gerhard Jürgensen 6092 6845 
Thorkild Sønderskov 2086 7187 

Kranførere: 
Bent Sørensen 9781 1203 
Bent Thorhauge 3026 7620 
Finn Ruby 9788 7092 
Gerhard Jürgensen 6092 6845 
Jens Peder Østergaard 6174 8930 
Karsten Eriksen 2032 0416 
Knud Kristian Wrist 2469 0631 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
Michael Riis 9782 3393 
Niels Lehmann Jensen 9782 1257 
Ole Mose Jeppesen 9782 1275 

Tirsdag den 25. november 
2014 kl. 19:30  i klubhuset: 
 

Aftenkapsejlads:  
Feedback 2014 og frem 

mod 2015 
• Hvordan gik det egentlig i 2014? 

Er der noget, der kan gøres bed-
re? 

• Har du nogle gode idéer? 
• Har du ros til sejladsudvalget? 
• Har du ris til sejladsudvalget? 
Mød op tirsdag den 25. novem-
ber 2014 kl. 19:30 i klubhuset  

Sejladsudvalget 
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TAK for en stor indsats i sæson 2014 ! 

Vinteraktiviteterne nærmer sig, bådene skal på land, og der er gang i planlægnin-
gen af vinteraktiviteter. Følg med på klubbens hjemmeside: 

www.lemvigsejlklub.dk og mød op til klubarrangementerne her i vinterhalvåret. 
Én af aktiviteterne er allerede planlagt, nemlig undervisning til DUELIGHEDS-
BEVISET i sejlads. Vil du som ny sejler have den teoretiske og praktiske prøve, 
eller trænger du, som har sejlet i en del sæsoner, til at få opfrisket det teoretiske 
omkring sejlads - ja, så er muligheden her i vinterhalvåret. 

Bo Ravn, formand 

(Fortsat fra side 5) 

Standernedhaling og Afriggerfest  

lørdag den 1. november 2013 kl. 19.00 
Standeren hales ned kl. 15:00 
Vi afrunder som sædvanlig sæsonen med en hyggelig  gang gule ær-
ter ,øl og brændevin.  
Vi starter kl 1900.  
Tilmelding på tlf. 97820815 eller på opslag i klubhuset. 
Spisning er gratis for medlemmer og koster 100 kr, for ikke medlem-
mer. 
Underholdningen laver vi selv , så du er velkommen til at gí´ dit besyv 
med. 
  
Vel mødt ! 
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Nyt Syn Torvet 3 7620 Lemvig tlf. 9782 1319 
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 ORIENTERING FOR MEDLEMMER 
Lemvig Sejlklub er stiftet den 15. juni 1922 
Medlem af Dansk Sejlunion under Dansk Idrætsforbund og er tilsluttet Limfjordskredsen 
KONTINGENT  Junior (0-18 år): kr. 460,-    Senior (18-65 år): kr. 650,- 
pr. 1/4-14 Ægtefælle, passiv (har ikke stemmeret), pensionist kr. 360,-  
 Henvendelse om medlemsskab til sekretæren 
KLUB-  Depositum for nøgler kr. 60  
EFFEKTER  (K), klubhus, baderum, (B) bådhal, klubhus, baderum ,  
 (E)  surfskur, klubhus, baderum, (J)  optimistskur, baderum.  
 Klubstander til bagbord saling kr. 60,  
 Klubemblem, emalje til knaphul, kr. 25. Klubemblem, stof  kr. 10,  
 Henvendelse om lån af nøgler og køb af effekter til sekretæren 
SPRØJTEN Medlemsblad, udkommer 3 gange årligt: januar, april og oktober 
KLUBBÅDE  Klubben råder over følgende fartøjer og materiel: 1 IF-kølbåd, 17 optimistjoller, 
 4 surfbrædder + trailer,  1 europajolle,1 laserjolle, 1 Limbo-jolle m/påhængsmotor 
 1 Rudkøbing-jolle  m/påhængsmotor, 1 606-kølbåd. 
KLUBHUSET  Kan lejes 8. nov. - 23. apr. af medlemmer til egne, private fester. 
 Henvendelse til kassereren 
 Pr. døgn incl. service, excl. rengøring (kr. 300)  kr. 1.200,-  
MARINAEN  Lemvig Marina ejes af Lemvig Kommune og administreres af  Sejlklubben  
Er med i  Havneplads fås ved henvendelse til marinaudvalgets pladsfordeler 
Frihavns- Afmelding af plads skal ske inden 1.  marts til marinaudvalgets pladsfordeler 
ordningen Pæleleje pr. sæson 1/4 - 15/11-2014 incl. moms:  
 2,5 m: kr. 2.656,25 3,0 m: kr. 3.187,50 
 3,5 m: kr. 3.718,75 4,0 m: kr. 4.250,00  4,5 m: kr. 4.781,25 
 Gæsteleje i 2014: 100 kr./døgn heraf 50 kr./døgn i miljøafgift (strøm, og bad).   
BÅDKRAN  Medlemmer: (ikke passive) kr. 550,-  pr. år. 1/1 – 31/12 
 For medlemmer, der har betalt indskud  kr. 3000,- i 2005, nedskrives dette med 
 kr. 300,- pr. år, samtidig med, at der betales kr. 150,- pr. år 
 Enkeltløft: kr. 400,- (også for ikke-medlemmer) - Kun for lystbåde - ikke erhverv! 
MASTEKRAN  max. 150 kg   Kun for  medlemmer 
SLÆBESTED kan gratis benyttes af alle 
BÅDHAL Der ydes én gang for alle et lån til sejlklubben på 1100 kr. x max.(lgd.x bredde) 
 Herudover betales en årlig leje på  35 kr. pr. m2  Kun for medlemmer 
VINTEROP-  Der betales en årlig leje på 26,25 kr. pr. m2  Kun for medlemmer 
BEVARING  Der betales en årlig leje på 37,50 kr. pr. m2  Ikke-medlemmer 
MAST / VOGN For både der ikke står i hal eller udenfor, 250 kr. pr. år. 
 Henvendelse om plads til haludvalgets formand.  
SURFSKUR/ Pris pr. bræt pr. sæson kr. 50,- 
SURFSTATIV  Henvendelse til surfudvalgets formand Kun for medlemmer 
KAJAK-SKUR  Pris pr. kajak pr. sæson kr. 150,- Kun for medlemmer 
JOLLESTATIV  Joller kan gratis anbringes på jollestativet.. Sæt navn/Medlemsnummer på.  
Kun for medlemmer. Henvendelse til juniorudvalgets formand 
 
HAVEAFFALD  Brændbart haveaffald må fra den 1.3-23.6 henkastes på anvist plads 
 
MAIL til klubben  info@lemvigsejlklub.com 
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Klubaften for nye medlemmer/bådejere. 
TORSDAG den 13.november  kl. 19.30 
 
Har du i denne eller sidste sæson fået båd eller blevet medlem af Lemvig Sejl-
klub, inviteres du og din bedre halvdel (og det er ikke båden ) til klubaften i klub-
huset, Lemvig Sejlklub. 
Bestyrelsen i Lemvig Sejlklub vil gerne denne aften samle nye medlemmer og 
bådejere og informere om klubben og de muligheder medlemsskabet i klubben 
giver, samt byde velkommen til klubben. 
Denne aften giver mulighed for at møde andre medlemmer og deres bedre halv-
del -  og få information om de mangeartede aktiviteter som medlemsskabet af 
klubben giver. 
Bestyrelsen vil også denne aften gerne høre fra nye medlemmer og bådejere hvil-
ke erfaringer I har gjort som nye bådejere i Lemvig Sejlklub. 
Klubben er vært ved kaffe og brød denne aften. 
 

Mød op TORSDAG den 13. november 2014 kl. 19.30 
og tag del i klublivet i Lemvig Sejlklub. 
 

Yderligere info – ring til Bo Ravn , mobil 2166 1965 

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 26. november 2014 kl. 
19.30 i  klubhuset med følgende Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget 

for det kommende år til orientering. 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (Indsendelsesfrist 01.10) 
6. Valg af formand (lige år) 
 Valg af kasserer (ulige år) 
 Valg af  næstformand/sekretær (ulige år) 
 Valg af formand for juniorudvalg (lige år)  
 Valg af formand for sejladsudvalg (lige år) 
 Valg af formand for surfudvalg (ulige år) 
 Valg af formand for arrangementsudvalg (ulige år) 
7. Valg af 2 suppleanter  til bestyrelsen 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
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 Efterlysning! 
I sommeren 1980 var Lemvig Sejlklub vært for europamester-
skaberne for Laser joller. 
 
Der blev ved den lejlighed tagen en hel del billeder og ligeledes 
udfærdiget et udmærket fotoalbum, som ganske vist ikke var helt komplet.  
 
For et par år siden forsvandt dette album fra hylden og er ikke senere genfundet. 
 
Vi er nogle gamle rotter som medvirkede ved afholdelsen af stævnet og som nu 
savner dokumentation for at stævnet blev afholdt, og derfor efterlyser omtalte 
album. 
 
Alternativt efterlyses fotos, som dengang 
blev taget af diverse medlemmer, så at al-
bummet evt. kan  reetableres. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bent Thorhauge  

En stor del af klubhuset blev malet på klubhusdagen  Foto: Bo Ravn 
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Tag Duelighedsbeviset gennem  Lemvig Sejlklub! 
Lemvig Sejlklub tilbyder i månederne  januar – april  2015 undervisning og eksa-
men i den teoretiske og praktiske del af Duelighedsbeviset. 
Duelighedsbeviset er  Søfartsstyrelsens internationalt anerkendte ”kørekort” til 
både. 
 
Det teoretiske kursus foregår i Lemvig Sejlklubs klubhus, Vinkelhagevej 10 
Lemvig. 
Deltagelse forudsætter medlemskab af Lemvig Sejlklub. 
 
Første kursusaften: 
tirsdag den 20. januar 2015  kl. 18.30 - 21.30. 
 
Kurset strækker sig over tirsdag aftener kl. 18.30 – 21.30 i ugerne 4 – 16, 2015 
dog ikke ugerne 7, 14, og 15. 
Eksamen i den teoretiske og praktiske del afholdes lørdag den 18. april 2015 ved 
Lemvig Sejlklub. 
Den praktiske del af prøven foregår i båd med indenbords motor. 
Undervisere er til daglig lærere på Fiskeriskolen, Thyborøn. 
 
Velkommen til Duelighedsundervisning i LEMVIG SEJLKLUB - vi glæder 
os til at se dig i klubben! 
 
Har du spørgsmål så kontakt Bo Ravn, mobil 2166 
1965. 
 
Sidste tilmeldingsfrist er  9.december 2014. 
Tilmelding til  Bjarne Stougaard 
mail: sejlerskole@lemvigsejlklub.dk - mobil 2944 
9550 
eller Bo Ravn, mail: formand@lemvigsejlklub.dk - 
mobil: 21661 965. 
Kurset fyldes op efter først-til-mølle princippet. 
 
Ønsker du at træne den praktiske del af sejladsen, 
kan du udskyde den praktiske prøve til efteråret 
2015 og tilmelde dig Lemvig Sejlklubs sejlerskole, 
der starter nyt hold april 2015. 
 
Lemvig Sejlklub. 

Ny båd i Lemvig: Sørine 
Foto: KKW 
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Information fra Haludvalget 
Din bådvogn er kørt ud og placeret enten omkring bådhallerne eller på parke-
ringspladsen mellem bådhallerne og Roklubben. 

Både, der står udendørs, køres på plads af ejeren selv.  

Både  i hallerne køres på plads af en udpeget traktorfører. Der køres både ind i 
hallerne hver tirsdag kl. 16.30 indtil alle både er inde.  

Bådejere opfordres til at møde op.  

Husk at fjerne antenner m.m, så båden kan køre igennem portene. 

Der skal være registreringsnummer på vogne og master, se nummeret på hjem-
mesiden eller på opslag i hallerne. 

Husk at lægge din mast så langt ind i hallen som muligt, da det giver den bedste 
udnyttelse af pladsen. 

Der afholdes HALBRUGERMØDE i klubhuset tirsdag den 11. november kl. 
19.30 

Haludvalget 
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Når du bruger Homebanking eller går i Vestjysk Bank  for at betale: 

HUSK MEDLEMSNUMMER SKRIVES FØRST 

Du er velkommen til at indsætte beløb på Klubbens k onto i  
Vestjysk bank: 

Reg.nr. 7730  Kontonr. 2042898 

HUSK MEDLEMSNUMMER SKRIVES FØRST 

AKTIVITETSKALENDER  

Standernedhejsning og afriggerfest 01/11 

Halbrugermøde 11/11 

Klubaften for nye og gamle medlemmer/bådejere 13/11 

Aften kapsejlads feedback og frem mod 2015 25/11 

Generalforsamling 26/11 

Glöggaften 17/12 

Duelighedsbevis, undervisning  20/1 2015 
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Thyborøn Autohandel 
- din lokale fagmand - også forhandler af både 
 
       v/Johnny Grydholt 
       Havnegade 42 
       7680 Thyborøn 
       Tlf. 7026 2666 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYDAM 550I      kr. 37.900 
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NYHEDER OG INFORMATION 
Find dem på Lemvig Sejlklubs hjemmeside: 
www.lemvigsejlklub.dk  
 
Ved et kik på tælleren på Lemvig Sejlklubs hjemmeside kan det konstateres, at 
det store arbejde, der er lavet for at få en mere tidssvarende hjemmeside i Lemvig 
Sejlklub, har betydet, at der er mange, der i løbet af en uge besøger klubbens 
hjemmeside. 
 
Information til medlemmerne var for år tilbage kun muligt gennem opslag på 
opslagstavlen i klubhuset eller via medlemsbladet SPRØJTEN. 
 
I dag kan medlemmer og andre, der interesserer sig for aktiviteterne i Lemvig 
Sejlklub, følge nyhederne ved at klikke ind på den ny renoverede hjemmeside:  
www.lemvigsejlklub.dk 
 
På hjemmesiden er der mange oplysninger om klubben, og medlemsregistrering, 
vinteropbevaringspladser, ligesom korrespondance med klubben kan gennemfø-
res via hjemmesiden. Følg nyhedsstrømmen og bidrag gerne selv med for eksem-
pel turberetninger eller gode tips til gavn for medlemmerne i klubbben. 
 
Så !   Husk:  klik ind på : www.lemvigsejlklub.dk  

Her vil du i det sene efterår finde datoer samt program for vinteraktiviteter-
ne som foregår i klubhuset i løbet af vinterhalvåret. 
Følg med i programmet, og mød op til vinterarrangementerne i klubben!   

KRANEN 
Kranen er nu 10 år gammel og er i år blevet 
renoveret en del på bl.a. EL-siden. 
Der arbejdes også på, at få kranen taget ned, 
sandblæst og malet—og i samme forbindelse 
få den forhøjet med 1 m. Det er ikke besluttet 
i skrivende stund, men du må hellere regne 
med, at i perioden: 
8. december 2014– 13. marts 2015 har vi 
ingen kran!! 
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Glöggaften onsdag den 
17. december kl. 19.30 

Kom i julestem-
ning med Renatas 
supergløgg og en 
gang gedigne æb-
leskiver akkom-
pagneret af jule-
musik. 
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Vinteropbevaring af både på arealet ved bådhallerne  
på Vinkelhage. 
Øget plads og billigere takster fra 1. oktober 2014. 
Lemvig Sejlklub er sammen med Lemvig Kommune gået positivt ind i at finde 
en løsning på vinteropbevaring af fritidsbåde for bådejere i Lemvig, både for 
medlemmer af Lemvig Sejlklub og ikke medlemmer. 
 
Lemvig Kommune har overdraget det nylig befæstede areal nord for bådhallerne 
til Lemvig Sejlklub. Jordarbejdet er sket på arealet N for hallerne, der i forvejen 
var udlejet til Lemvig Sejlklub. 
 
Lemvig Sejlklub har som konsekvens på overdragelsen udarbejdet et nyt takst-
blad for vinteropbevaring af både, for medlemmer og ikke-medlemmer af Lem-
vig Sejlklub. 
 
Begrundelsen for forskellige prisfastsættelse for medlemmer og ikke-medlemmer 
af Lemvig Sejlklub skal findes i, at Lemvig Sejlklub har anlagt tilkørselsveje og 
den hidtidige plads foran og imellem bådehallerne. 
Udgifterne til betaling af investeringen for anlæg af vinteropbevaringspladsen var 
ca. 500.000 kr. excl. anlæg af de to bådhaller. Udgiften har bådejere, der er med-
lem af Lemvig Sejlklub, betalt af på de seneste 10 år, med klubben som garant 
for investeringen. 
 
Der vil således også fremadrettet være en forskellig prisfastsættelse på Lemvig 
Sejlklubs vinteropbevaringsplads. 
 
Beslutningen som bestyrelsen har taget betyder, at takstbladet er ændret gælden-
de fra 1. oktober 2014. Bestyrelsen har nedsat den eksisterende m2 pris med 30% 
for medlemmer og 46% for ikke medlemmer. 
 
SE DE NYE TAKSTER PÅ TAKSTBLADET FOR VINTEROPBEVA-
RING PÅ LEMVIG SEJLKLUB´s hjemmeside:  lemvigsejlkl ub.dk 
 
Se også ordensregler for brug af vinteropbevaringspladsen på hjemmesiden under 
vinteropbevaring. 
Lemvig Sejlklub håber at klubben med ovenstående har bidraget til en løsning af 
vinteropbevaringen af både fra Lemvig Havn og Lemvig Marina. 
Bo Ravn, formand 
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Klubbens 
nye IF’er 
fik en om-
gang på 
klubhusda-
gen. 
 
Foto: Bo 
Ravn 
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Ny båd til aftenkap-
sejladserne: 
Lanterna. 
 

Ikke ny båd: Frigga 
 
 
Foto:  Anne Sophie 
Storgaard 
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KAPSEJLADSREGLER 
ZonenZonenZonenZonen    
Området omkring et mærke inden for en afstand af tre skroglængder af den båd, som er 
nærmest ved det. En båd er i zonen, når nogen del af dens skrog befinder sig i zonen. 
    

Regel 18.3: Stagvending i zonenRegel 18.3: Stagvending i zonenRegel 18.3: Stagvending i zonenRegel 18.3: Stagvending i zonen    
Hvis en båd i zonen passerer vindøjet og dermed kommer på samme halse som en båd, 
der kan holde mærket op, gælder regel 18.2 derefter ikke. Båden som skiftede halse 
( a ) må ikke være årsag til, at den anden båd sejler højere end bidevind for at undgå 

kontakt eller forhindre den anden båd i at passere mærket, på den forlangte side, og 
( b ) Skal give mærke-plads, hvis den anden båd bliver indvendigt overlappende. 
 
Fra regelkursus: 
A sejler på bag-
bord halse og 
stagvender. I situ-
ation 2 passerer 
A vindøjet og 
kommer på styr-
bord halse. Den 
er nu indvendig 
overlappende, og 
kunne ifølge 18.2 
kræve plads af de 
andre både. Men 
i og med at A 
skifter halse skal 
den overholde 
regel 13 og regel 
18.2 er ikke læn-
gere gældende. 
Det er forhåbent-
lig klart, at hele dette forløb er ganske farligt og indebærer meget stor risiko for 
kollisioner! Ifølge 18.3 er A en båd som skifter halse i zonen. B (og C og D) kan 
holde mærket op. Idet A bliver årsag til at B (og C og D) må sejle højere end bi-
devind for at undgå den, har A brudt regel 18.3(a). At A har fuldført sin stagven-
ding inden B må ændre kurs, har ikke nogen betydning under 18.3. Båden som 
skifter halse, er underlagt 18.3 under hele rundingsmanøvren. 



28 

 

Returadresse 
Lemvig Sejlklub 
Irene Wrist 
Søndervang 2 
7620  Lemvig 


