Fra Dansk Sejlunion
Vi har fået nogle henvendelser på om der er restriktioner i forhold til at måle sejl og
både.
Det er der ikke - det er tilladt at måle sejl og både, blot de almindelige retningslinjer
overholdes, fx hold afstand, vask hænder, undgå håndtryk.
Siden sidste mail er der skærpede anbefalinger vedr. kapsejlads, se nedenfor.
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-forudendoers-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
Dansk Sejlunion

