
Huskeliste 
Fyncup Bogense klasse løb 15 både 
DM / Klassemesterskaber 
 
Klassebevis eller kopi af dette skal fremvises. 
Er ejeren ikke med ombord skal der fremvises en udfyldt officiel låneerklæring (fås hos DS). 
Deltagere skal endvidere være medlem af en sejlklub, som er tilsluttet en national myndighed 
under ISAF og bådens ejer skal være medlem af Dansk Luffe 37 klub. 
Kopi af kvittering for hele besætningens medlemskab af en sejlklub ( kun DM ) under Dansk Sejlunion skal 
afleveres ved registrering. 
 
Ansvarsforsikring for lystfartøj (police nummer). 
Sikkerheds- og andet udstyr ifølge klasseregler skal være ombord og der vil være stikprøve 
kontrol, specielt fremhæves: 
 
Alt standart aptering skal være om bord, Feks. Hynder,kahytsbord,søgelænder til DM og klasse løb. 
 
Maksimalt følgende sejl med sejlknap 
 
§ 15.   Sejlbegrænsning.  
Ved deltagelse i DS-Danmarksmesterskab må maksimalt medføres:  
          1. stk. storsejl  
          1. stk. genua, max. LP-mål 545 cm.  
          1. stk. fok. Max. LP-mål 390 cm.  
          2. stk. spilere.  
          1. stk. stormfok jvf. § 14 c)  
          Ved deltagelse i standardløb må maksimalt medføres:  
          1. stk. storsejl  
          2. stk. genua. Max. LP-mål 545 cm.  
          1. stk. fok. Max. LP-mål 390 cm.  
          2. stk. spilere.  
          1. stk. stormfok jvf. § 14 c)  
          Ved deltagelse i andre løb er DS’s handicapregel gældende.  
   
§ 16.   Sikkerhedsudstyr.  
Foruden den faste udrustning skal mindst følgende befinde sig om bord under enhver kapsejlads i klassen:  
    1)   1 stk. anker, kan holde 4000 kg. med forfang 4 m. kæde eller blyforfang.  
    2)   1 stk. ankerline, min. diameter 10 mm. længde min. 30 m.  
    3)   3 stk. fortøjningsliner, mindst 10 mm. tykke  
    4)   1 stk. rednings- eller svømmevest pr. person om bord.  
    5)   3. stk. sikkerhedsseler.    
    6)   1 stk. lænsepumpe og 1 pøs.    
    7)   1 stk. nødhjælpskasse.    
    8)   1 stk. godkendt ildslukker, min. 2 kg.  
    9)   1 stk. tågehorn.    
   10)  1 stk. radarreflektor, monteret. med underkant min. 1,5 m. over dæk.  
   11)  1 stk. kompas.  
   12)  Typegodkendte lanterner, som er funktionsdygtige i mindst 12 timer. Disse skal være i overensstemmelse med 
søvejsreglerne.  
   13)  1 stk. kasteline, min. 15 m. med flydende line.  
   14)  Værktøj til frigørelse af riggen. (Wiresaks, nedstryger el. lign).  
   15)  Nødsignaler: 4 stk. røde faldskærmsblus samt 4 stk. håndblus eller signalpistol.  
   16)  En redningskrans med lys. 


