Pigekapsejlads beretning 2016

Sidste sæson 2016

Sæsonen sluttede af med at vi mødtes og drak gløgg i november måned som traditionen byder. Efter
4 år som formand havde jeg valgt, at nu måtte det være på tide at få givet ansvaret videre til en
anden, eller til et lille udvalg af dem som brænder for at bevare pigekapsejladsen i Jyllinge sejlklub.
Det blev Lone Grundahl, som har været pigekapsejler i rigtig mange år, der meldte sig som
formand. Herudover er vi et udvalg på 5 som vil hjælpe med de forskellige opgaver. Dette års
beretning er på grund af formandsskifte delt op, så jeg beskriver året som gik og Lone beskriver den
kommende sæson.
I løbet af sæsonen var vi 5 både som sejlede, 3 private både og 2 H både. Der er kommet nogle nye
gaster i løbet af sæsonen og en er modnet til selv at ville være skipper – gerne på en låne H-båd.
Som variation prøvede vi forskellige banetyper og respittabeller af. Banerne var lagt ud fra de
samme mærker som tirsdagssejladserne. Der var udover tirsdagsbaner en variant med 3 korte
op/ned baner på en aften, hvilket alle synes var meget sjovt, da det gav træning i startteknik. Der var
trekantbaner, som især for familiebådene og de mindre spiler trænede kunne give en fordel ved at
sejle andet end kryds og læns. Vi lavede respitstarter både med den traditionelle tabel efter
handicapmål på bådene og som eksperiment efter erfaringstal. Tabellen for erfaringstal blev
udregnet i forhold til hvor lang tid de enkelte både sidste år gennemsnitligt var om at sejle en sømil,
og skulle derfor vise hvilke besætninger, der havde udviklet sig mest. H-bådene skulle starte ca. 20
minutter senere end familiebådene i forhold til respit med handicapmål hvor der er ca. 2 minutter i
forskel. Jeg kan afsløre at det ikke kunne indhentes og der derfor var en stolt familiebådsejer som
løb af med sejren den aften. Aflysninger på grund af blæst og en knækket mast fordi en wire gik itu,
var også en del af sæsonen.

Klubmesterskabet blev afviklet i solrigt men meget stille vejr, som dog var tilstrækkeligt til at sejle
3 korte starter og en distancebane på respit. I det rolige vejr blev sejladsen professionelt styret af en
kompetent dommerbåd og spændingen holdt til det sidste med både tyvstarter og grundstødninger.

Afgående formand Lotte Foght-Sørensen

Næste sæson 2017
Jeg har overtaget formandsposten efter Lotte, som har gjort et stort og godt arbejde igennem en 4 år.
Pigesejlerne siger tak til Lotte for det store arbejde.
På nuværende tidspunkt ser det ud til at der er 4 både til sæsonens kapsejladser, 2- H både som vi
har fået lov til at låne af sejlerskolen og 2 private både fra Jyllinge Nordhavn. Dette er 1 privat båd
mindre end sidste sæson, hvilket skyldes at båden er udskiftet til en større båd, og skipper ønsker
p.t. ikke at deltage i kapsejladsen. Der er dog gaster og skipper til endnu en båd, hvis der skulle vise
sig en mulighed.

I år står vi uden faste dommere. Vi er så heldige at vi kan trække på dommere til nogle sejladser,
men må også kunne klare en del sejladser uden brug af dommere. Vi har prøvet at ligge en plan for
hvordan vi kan afvikle en fornuftig kapsejlads ved egne hjælp, og uden vi skal bruge én af de 4 både
som dommerbåd.
Kapsejladserne vil som i 2016 blive en blanding af forskellige baner og en vekslen mellem
fællesstart og respit start, og når der er en dommerbåd vil vi vælge korte baner, så der bliver mange
starter.
Vi har opstartsmøde d. 3. april og starter sæsonen d. 1. maj. Klubmesterskabet ønskes afholdt
ultimo september, afhængig af hvornår vi kan låne de 2 H-både.

Formand Lone Grundahl

