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Indberetning af straf iht. regel 69
Efter ovenstående stævne modtog Appel- og Regeludvalget en indberetning fra
protestkomitéen om en straf tildelt i henhold til regel 69. Indberetningen skete i
henhold til regel 69.1(c).
Appel- og Regeludvalget har foretaget en undersøgelse og har i den forbindelse indhentet
yderligere oplysninger fra protestkomitéen.
Resumé af hændelsesforløbet:
Efter en grundstødning d. 12. juni anmodede DEN 703 protestkomitéen om tilladelse til at tage
båden på land for at udbedre eventuelle skader, og fik tilladelsen. Tilladelsen var nødvendig,
da det efter sejladsbestemmelse 22 ikke var tilladt at tage både på land mellem sejladserne.
Mens besætningen arbejdede på båden, var der en konfrontation med skubben, der kunne have
udviklet sig til regulært slagsmål. Protestkomitéen modtog efterfølgende indberetninger, som
dels førte til en høring og straf efter RRS 69, dels at DEN 703 blev tildelt en advarsel for at
have brudt sejladsbestemmelse 22 ved at have vasket og slebet bunden ud over det som var
nødvendigt for at udbedre skaden fra grundstødningen.
Protestkomitéens kendsgerninger:
Da DEN 703 hang i kranen, faldt det flere af de andre deltagere for brystet, at besætningen
foretog vask og slibning andre steder på bådens køl og skrog, end hvor der var skader efter
grundstødningen. Det medførte verbale protester fra flere overfor besætningen, som
opfordredes til at standse aktiviteterne. Men besætningen fortsatte med at vaske og slibe. Der
var adskillige ophidsede sejlere samlet omkring DEN 703. Mellem rorsmanden på DEN 710
og et besætningsmedlem fra DEN 703 var der skænderi, der udviklede sig til nær
håndgemæng, da rorsmanden fra DEN 710 trykkede gasten fra DEN 703 på næsen. Et
besætningsmedlem fra DEN 710 følte sig provokeret, og skubbede kraftigt rorsmanden på
DEN 703 omkuld. En tilskuer greb ind og holdt gasten fra DEN 710 og forhindrede derved et
slagsmål.
Protestkomitéens afgørelse:
Protestkomitéen besluttede i henhold til regel 69.1 (b) at bortvise gasten fra DEN 710 fra
stævnet og tildele rorsmanden fra DEN 710 en advarsel. Endvidere blev DEN 703 tildelt en
advarsel i hehold til sejladsbestemmelse 15.5, som anfører at brud på bl.a. sejladsbestemmelse
22 kan straffes med en mindre straf end diskvalifikation
Protestkomitéens bemærkninger:
Protestkomitéen anbefalede i sin indberetning til Appel- og Regeludvalget, at der ikke blev
tildelt yderligere straf til gasten fra DEN 710. Det blev anført, at komitéen var overbevist om
at den pågældende havde forstået, at hans handling var helt uacceptabel, og at han fortrød den.
Appel- og Regeludvalgets bemærkninger:
Udvalget har noteret sig, at den straffede sejler har forstået at handlingen var uacceptabel. Af
protestkomitéens beskrivelse fremgår det, at besætningen på DEN 703 trods påtale fortsatte

deres brud på sejladsbestemmelse 22. Dette kan ikke undskylde de fysiske
angreb, som fandt sted, men det forklarer hvorfor andre deltagere med rette
kunne føle sig provokeret.
Udvalget mener, at protestkomitéens advarsel til DEN 703 under disse
omstændigheder var en meget mild straf. Imidlertid er denne afgørelse ikke
blevet appelleret eller fremsendt til udvalget til stadfæstelse eller korrektion,
og udvalget er derfor ikke berettiget til at ændre den.
Appel- og Regeludvalgets afgørelse:
Der foretages ikke yderligere disciplinære handlinger i sagen.
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