
Frederiksværk Sejlklub. 
Onsdagskapsejlads den 6. maj 2020 aflyst. 

 
 
Coronatiden har været karakteriseret af mange uklare og modstridende meldinger fra forskellige 
myndigheder og medier. Vi havde håbet, vi ikke skulle være en del af det… 
 
Men 18 timer efter udsendelse af regler for afvikling af kapsejladser i Frederiksværk, modtog vi ny 
information om, at den valgte model ikke er tilladt, jvf. mailen nederst i teksten. 
 
Det kan forekomme lidt absurd at man må sidde 25 personer i samme bybus, men ikke være 25 
personer fordelt udendørs på nogle kapsejladsbåde på fjorden… 
 
Det er således ikke muligt for klubben at arrangere sejladser for klubbens medlemmer, så længe 
de nuværende forsamlingsforbud fastholdes. For de, der har behov for lidt inspiration til en 
aftensejlads på fjorden i privat regi, vil klubben foreslå en bane hver onsdag baseret på de faste 
sømærker. Den beskrives på whiteboard på terrassen kl. 18:00. De, der har lyst til at øve sig selv og 
sin besætning, kan benytte banen og eventuelt indrapportere sin samlede banetid til Oskar, der vil 
være behjælpelig med at fastholde og dokumentere jeres præstationer. Start og slut ved passage 
af den faste pæl. Der er altså ingen fællesstart, hverken i teori eller praksis. 
 
De, der sejler, er ansvarlige for at overholde de regler, der gælder for forsamling, afstand mv. og 
der sejles individuelt, dvs. efter de internationale søvejsregler og med yachtflag.  
Vær specielt opmærksom på, at man heller ikke i private forsamlinger må forsamles mere end 
10 personer og husk afstandskravene. 
Klubben henstiller desuden, at man ved tursejlads på fjorden undgår at klumpe sammen og at 
komme for tæt på hinanden. 
 
Vi holder os hele tiden orienteret i forhold til Corona-regler og vender tilbage så snart der sker 
ændringer. 
 
God vind! 
 
Mail fra Dansk Sejlunion 4/5 kl. 13:45. 

Til klubformænd, ungdomskontakter, kontaktpersoner for kapsejlads og surfkontakter samt 
formænd for klasseorganisationer 

 
Skærpede anbefalinger vedr. kapsejlads under gældende corona-restriktioner 
 
Det er ikke muligt at have aktiviteter, kapsejladser eller andet med flere end 10 personer – uanset 
om disse inddeles i grupper. 



Dansk Sejlunion har de seneste uger anbefalet, at klubberne på lokalt plan kunne afvikle mini-
konkurrencer med 10 deltagere på en startlinje, samt at flere kunne deltage, hvis deltagerne blev 
inddelt i flere, mindre grupper, som kunne startes efter hinanden. Eller man kunne starte flere 
både ved hjælp af omvendt handicap. 
 
Denne anbefaling må desværre ændres: 
Forbuddet mod at være mere end 10 personer gælder aktiviteten som helhed – uanset afstanden 
mellem personer. Det betyder, at der i en mini-kapsejlads kun må deltage 10 personer. Det kan 
derfor ikke lade sig gøre at afvikle flere starter á 10 personer efter hinanden. Dette kunne være en 
overtrædelse af forbuddet. Denne præcisering er således en ændring af Dansk Sejlunions hidtidige 
anbefaling. 
 

Politiet har på baggrund af en konkret henvendelse indskærpet over for en sejlklub, at ”Det er 
forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor 
flere end 10 personer er til stede. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter 
både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv.” Politiet ville på den baggrund ikke 
forhåndsgodkende et arrangement med flere deltagere, selvom der ikke var flere deltagere i én 
start. 
 
Information om kapsejlads under Corona på https://dansksejlunion.dk/corona/information-om-
kapsejlads-under-corona er opdateret. 
 
Der har i øvrigt også været medieopmærksomhed omkring en karateklub, som gennemførte 
træning med 12 personer, der indbyrdes holdt god afstand. De fik alle en bøde på 2.500 kr. for 
overtrædelse af forsamlingsforbuddet. Læs om denne sag her: 
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12111403/karateudoevere-fik-boede-for-udendoers-
traening/ 
 

Dansk Sejlunion håber, at vi snart kan vende tilbage med mere positivt nyt, i forbindelse med 
udløbet af de gældende restriktioner, der gælder til og med 10. maj.  
 
Med venlig hilsen 
   

 

Mikael Jeremiassen 
Kapsejladskonsulent 
Dansk Sejlunion 

 

t (+45) 88207017 

m (+45) 51273501 

mikael@sejlsport.dk 
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