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Kapsejladsudvalg: 

Klaus Boje Mobil 41994646 kapsejlads@jyllingesejlklub.dk 

Niels Gyr Mobil 26888847 fam.gyr@gmail.com 

Brian Skovgaard Mobil 21731607 skovgaard4@live.dk 

 

Program for Jyllinge Open / klubmesterskab 2016  

Dato: Lørdag den 17. september 2016 

Tilmeldingsfrist den 9. september 

Skippermøde: I Jyllinge klubhus kl. 8.00 

Cruising: Både der ikke ønsker at sejle kapsejlads på op/ned baner, kan sejle cruisingsejlads på 

en distance bane, hvor længden vil være afpasset dagens vejrforhold. (Skal bære 

dannebrog flag). 

Kapsejlads: Bådene deles ind i løb efter antallet af deltagere. Start og løb offentliggøres 15. 

september på: www.jyllingesejlklub.dk  

Der kapsejles efter DH-mål. (Både der ikke har godkendt målerbrev, har kun mulighed 

for at sejle cruisingsejlads..   

Starter: Kapsejlads på op/ned baner starter først og der skydes varselsskud ca. kl. 10.00 

Cruising varselsskud, skydes ca. 10 minutter efter at kapsejlerne er startet. 

Der vil være 2 startlinjer. En for distancesejladserne lige syd for skovrenden og en 

for op/ned banerne sydvest for skovrenden 

Kapsejladsbaner: Der sejles sydvest for Skovrendens udløb. Alt efter vind og vejr forsøges det at 

gennemfører 2 op / ned baner ifølge skitse ( ca. 2 - 3 sømil), derefter en distancebane 

på Inderbredningen (11,0 sømil ).   

Dommere:  Niels Christiansen og Allan Bødker  

Præmier:   Præmierne uddeles under aftenens sejlerfest/middag, som finder sted i Jyllinge sejlklub 

med start ca. kl. 19.00.  

Fest/middag:  Efter dagens sejladser afholdes sejlerfest med middag for de deltagende, som er 

velkomne til at invitere, koner, mænd, kærester osv.   

Priser: Kapsejladsen kr. 150,-  (Jyllinge sejlere og Herslev sejlere der har betalt for aftenmatch, 

har betalt) 

Fest kr. 175,- pr. deltager. 

Tilmelding:  Vi gør opmærksom på at tilmeldingen er bindende. Det samlede beløb for fest og sejlads 

skal overføres til Handelsbanken, konto: 6495-1302211 

(Husk at oplyse navn og bådens sejlnummer) 

 

Tilmeldingsblanketten skal sendes til: kapsejlads@jyllingesejlklub.dk 

 

Ved tilmelding efter fredag den 9. september, 2016 – koster det kr. 200,- 

http://www.jyllingesejlklub.dk/Kapsejlads.aspx
mailto:kapsejlads@jyllingesejlklub.dk

