
Dansk Trapezjolleklub og  
Nykøbing Sjælland Sejlklub 

inviterer hermed til 
Danmarks Idræts-Forbunds Danmarksmesterskab 

i Elvstrøm Trapezjolle, 14 - 16. august 2009 
 
Arrangørerne arbejder på at gøre Trapezjollen mere udbredt. Til det formål håber vi, at medlem-
merne vil være med til at sejle med nogle potentielle Trapez-sejlere fra Odsherred-området. Vi har 
derfor arrangeret demonstrationssejladser (vejrafhængigt) med juniorer og med deres forældre lør-
dag den 15. august umiddelbart efter kapsejladserne. Deltagerne bedes derfor være villige til at tage 
en sejler med ud en lille tur. Nykøbing Sjælland Sejlklub vil sørge for tilmeldinger, og vi i DTK vil 
forhåbentlig være i stand til at give deltagerne en uforglemmelig tur – så uforglemmelig at de senere 
kunne se på Trapezen som en udfordrende jolle, når de bliver ældre. 
 
TILMELDING til DM på nedenstående tilmeldingsblanket (sammen med kopi af klassebevis, 
medlemskab af sejlklub og forsikringspolice dækkende mindst 5 mio. ved personskade og 2 mio. 
ved tingsskade) sendes senest 31. juli 2009 til Jan Færk (for adresse se nedenfor). 
 
EFTERTILMELDING: Rødvin til bestyrelsen under festmiddagen. 
 
STARTGEBYR på 400,- kr. pr. jolle samt betaling for forplejning betales ved tilmeldingen til 
Jan Færk med check eller med E-bank. Sejlere, der bor vest for Storebælt og benytter broen, får til-
skud fra Dansk Trapezjolleklub 
 
OBS! Nykøbing Sjælland Sejlklub modtager ikke betaling med Dankort. 
 
OVERNATNING: Mindre telte kan opstilles nær klubhuset. Campingvogne kan placeres ved 
klubhuset - plads i nærheden er meget begrænset og skal anvises af bureauet. SØSÆTNING ad 
ramperne ved klubhuset. 
 
FORPLEJNING arrangeres med morgenmad med madpakkesmøring hver dag. Fredag er der ge-
neralforsamling i klubhuset med en varm ret, og lørdag aften er der ”gallamiddag”. Øl, vin og vand 
kan købes i klubhuset til næsten indkøbspris. 
 
STIKPRØVEKONTROL af jollerne forekommer. 
 
PRÆMIER: Der sejles om DS’s DM medaljer samt den evigt vandrende vandrepokal. Udover "of-
ficiel" præmie til hver 5. betalende jolle, tilbyder DTK en flaske god rødvin ved ”gallamiddagen” til 
de, der medbringer minimum 3 (gange 2) sponsorpræmier. Disse skal afleveres ved tilmeldingen i 
bureauet. 
En evt. annonce fra sponsorerne kan senere isættes vort medlemsblad eller vore nyhedsbreve. Dvs. 
at annoncerne også vil komme på hjemmesiden. 
Der kan forekomme andre slags præmier. 
 
 
 
 



 
 
PROGRAM  
Fredag den 14.8.09: Kl. 17:30-19:30 Bureau åbent 
 Ca. kl. 16:00-18:00 Præ-race (tune-up) 
       Ca. kl. 19:30 Generalforsamling og aftensmad 
 Ca. kl. 21:00 Velkomst 
 
Lørdag den 15.8.09: Kl. 07:30-8:30 Bureau åbent 
 Kl. 07:30 til kl. 9:00 Morgenmad og madpakke-smøring. 

Kl. 08:00 Skippermøde. 
Kl. 10:00 1. start. 
Efterfølgende starter umiddelbart efter foregående sejlads afslut-
ning. 

       Ca. kl. 16.30-18.00 Demonstrationssejladser (vejrafhængigt). 
      kl. 20.00 Grillmiddag 

 
Søndag den 16.8.06: kl. 07:30 til kl. 8:30 Morgenmad og madpakke-smøring. 

kl. 10:00 1. start. 
Efterfølgende starter umiddelbart efter foregående sejlads afslut-
ning. 
Ca. kl. 15.00 Præmieuddeling og afslutning. 
 

REGLER: DIF-DM vil blive afviklet efter ISAF´s kapsejladsregler (RRS) 2009-2012, Skand. Sej-
lerforbunds forskrifter, Dansk Sejlunions statutter, Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser, arrangø-
rernes sejladsbestemmelser og klassereglerne for Trapezjollen. Reklameregler er i henhold til 
”Regulation 20” 
 
DELTAGERNE er danske statsborgere, der er medlem af en klub under DS og Dansk Trapez Jol-
leklub, samt andre, som er medlem af en anerkendt klub, hvis nationale forbund er medlem af ISAF, 
kan deltage. 
 
POINTBEREGNING efter lavpoints systemet tillæg A4. I tilfælde af pointlighed gælder regel A8  
 
BANEN lægges i Isefjorden, Nykøbing bugten. Der kan være ca. 2 sømil fra havnen til kapsej-
ladsbanen. Der sejles på enten en zig-zag-, trekantbane eller ”pølsebane”.  
 
SEJLADSER: Der søges gennemført 10. Der skal gennemføres min. 4 pointgivende sejladser, før 
DM’et får officiel status.  
 
KLASSEBEVIS skal være i orden før 1. sejlads. Måler Stephan Nandrup-Bus udfærdiger gerne 
klassebeviser (tlf:45 85 45 15) eller snb@post.tele.dk. 
 
LÅNEERKLÆRING skal kunne fremvises, hvis deltagerne ikke er ejer af den tilmeldte jolle 
(formular til udfyldelse og underskrift, kan hentes på DS’s hjemmeside). 
 
ANSVARSFORSIKRING på deltagende jolle skal (kunne) fremvises. 
 
 
 
 
 
 



KLUBKONTAKT: Nykøbing Sjælland Sejlklub 
Snekkevej 11 
4500 Nykøbing Sjælland 
Svend-Aage Petersen Tlf. 38 60 61 00 
E-mail: sapetersen@petersen.mail.dk 

 
TILMELDING: Jan Færk 
  Glentevej 6 
  3400 Hillerød 
  Tlf: 48 26 34 88 
  E-mail: jfk@regionsjaelland.dk 
 
BANELEDER:   Bjørn Junker, Nykøbing Sjælland Sejlklub. 
 
FORMAND FOR PROTESTKOMITE: Flemming Palne, Herslev Strand Sejlklub 



Tilmeldingsblanket til DIF-DM for Trapez 2009 i Nykøbing Sjælland 
sendes til: 

 
Jan Færk 

SENEST D. 31. juli 2009 
 

med check eller indbetalt beløb via Trapezjolleklubbens E-bank: giro 519-4903 
 
Sejlnr og bådnavn:__________________________________  Nationalitet: __________  
 
Rorsmand: ________________________________________  Sejlklub:_____________  
 
Adresse og by:__________________________________________________________________ 
 
E-mail:___________________________________________  Tlf.nr.: ______________  
 
Gast: ____________________________________________  Sejlklub:_____________  
 
Adresse og by:__________________________________________________________________ 
 
E-Mail: __________________________________________  Tlf.nr.: ______________  
 
 

 Pris pr. person I alt 

Startgebyr pr. jolle  400 kr.  400,- kr. 
Aftensmad fredag  60,- kr.  

Middag lørdag  150,- kr.  

Morgenmad / madpakkesmøring lørdag 
 

 60,- kr.  

Morgenmad / madpakkesmøring søndag  60,- kr.  

I alt    
 
Ved min underskrift bekræfter jeg hermed, at ovennævnte jolle er i overensstemmelse med klasse-
reglerne, samt at jollen er ansvarsforsikret. 
 
 
Dato og underskrift:  
 
 
Kryds af: 
O Vedlagt kopi af gyldigt klassebevis 
O Vedlagt kopi af gyldig ansvarsforsikring 
O Vedlagt bevis for medlemskab af sejlklub for rorsmand 
O Vedlagt bevis for medlemskab af sejlklub for gast 
O Vedlagt check eller 
O Indbetaling af beløbet på girokonto: 519-4903  


