
 
 

     

 
 
 
 
ÖVERKLAGANDE 7/2010  
 
Bakgrund 
A och B deltog i en distanskappsegling under lördagen. A seglade hem sin båt under söndagen och 
upptäckte samma kväll efter kontroll på SSF:s hemsida att B saknade mätbrev. A följde upp detta 
med att kontakta SSF:s mätkontor under måndagen och fick bekräftat att B saknade mätbrev. A 
skrev då en protest och skickade den med vanlig post till arrangören som mottog protesten under 
tisdagen. Arrangören tillsatte en oberoende protestkommitté som kallade till förhandling en vecka 
senare. Protestkommittén fann att protesttiden utgick kl 17.30 på lördagen, att A trots att den fick 
kännedom om grund för en protest under söndagen väntade till måndagen med att skriva protesten 
och då skickade protesten med vanlig post vilket innebar ytterligare försening. Protestkommittén 
ansåg att det inte fanns någon möjlighet att utsträcka protesttiden så långt att protesten skulle 
kunna anses giltig och avslutade förhandlingen. A överklagade. 
 
SSF:s BESLUT 
den 18 oktober 2010 

Protestkommitténs beslut att förklara protesten och ansökan om gottgörelse ogiltiga fastställs. 
 
Motivering 
Protesttiden utgick lördagen den 28 augusti kl. 17.30. Protestkommittén ska enligt regel 61.3 
utsträcka den tiden om det finns skälig anledning att göra det.  

Mätbrevsbåtar ska enligt C.2.e i SRS-reglerna före kappseglingen visa upp sitt mätbrev för kapp-
seglingskommittén. Den som anser sig ha anledning misstänka att en båt kappseglar utan giltigt 
mätbrev, bör i första hand kunna få besked genom att kontakta tävlingsledningen. Ett alternativ är 
att på SSF:s hemsida kontrollera om det finns ett giltigt mätbrev registrerat där. Det kan inte alltid 
ske inom protesttiden utan respit bör i så fall ges tills en båt med rimliga ansträngningar har kunnat 
ansluta till Internet. Klaganden borde ha kunnat skaffa sig underlag för en protest redan under 
lördagen men även om man skulle godta klagandens uppgift om att det inte var möjligt förrän efter 
hemkomst under söndagen – vilket är mycket tveksamt – kunde protesten ha skickats med e-post 
till arrangören senast söndagen den 29 augusti. En förlängning därutöver är inte motiverad. 

Protesten kom arrangören tillhanda tisdagen den 31 augusti 2010 och det var för sent. 

Ansökan om gottgörelse kom arrangören tillhanda måndagen den 6 september 2010 och det var på 
samma grunder för sent. 
 
Svenska Seglarförbundet 
Regelkommittén 

Thord Elfström 
 
I beslutet som inte kan överklagas har deltagit: Thord Elfström, Håkan Larsson, Charlotte Greppe, Pia Wahren och Christina Örtendahl. 
 


