
Sæsonen 2017

Jyllinge Open 2017 – ingen vind….



Sæsonen 2017 var en sæson med tiltag og udvikling:
• I forårssæsonen blev det besluttet at afprøve en lokalt baseret kap-handicap logik. 

Det blev en blandet oplevelse.  Formålet var, at kapsejladserne blev mere lige og 
alle havde en chance for at vinde. Efter forårs sejladserne afgjorde en afstemning, 
at man gik tilbage til DH-målereglen i efterårssæsonen. 

• En ny gul dommerkuffert med guidance omkring tid, flag og trut i forbindelse med 
starten, udviklet af Klaus Boje, gjorde dommertjansen til en leg. At tage bådene i 
mål er også blevet noget lettere, da kufferten holder styr på tid og 
tirsdagsdommerne skal bare holde styr på rækkefølgen ved måltagning. Et godt 
tiltag, som bliver udviklet yderligere. Stor tak til Klaus.

• Facebook taget i brug som kommunikationsplatform, under gruppenavnet: Jyllinge 
sejlklub - Tirsdagskap . Billeder og resultater blev lagt op på FB-gruppen: 
https://www.facebook.com/groups/816819161812970/?ref=group_header

https://www.facebook.com/groups/816819161812970/?ref=group_header


Hvordan gik det i sæsonen 2017:
• Der blev afholdt 16 af de traditionelle tirsdagskapsejladser – hhv. 8 for og 8 efter 

sommerferie. 

• Vi bød velkommen to nye deltagere i 2017, X79’eren, Projekt-X og Granada 
Bonita’en, Luna. 

• I alt har 17 både deltaget i tirsdagskap’erne i 2017. 

• Samlet vinder for tirsdagskapsejladserne i 2017 blev ’Filipa’ med besætning.



Jyllinge Open 2017



Jyllinge Open 2017:
Blev afholdt den 23. september. Som sidste år var der et kapsejladsfelt og et turfelt 
med i alt 17 tilmeldte både. Jyllinge Open blev også markedsført via Facebook under 
gruppen: Jyllinge Sejlklub - Jyllinge Open.
Vinden spillede ikke med. Der var INGEN vind før efter ca. kl. 12.00, og da der først 
kom lidt vind, kunne den ikke rigtigt beslutte sig, hvilken retning den skulle komme 
fra. Alt i alt endte det med 2 op/ned baner for kapsejlerne og en afkortet bane for 
tursejlerne. 
Den førnævnte gule kuffert gjorde lidt knuder, hvilket betød at der kun var resultater 
fra anden sejlads for kapsejlerne. Dommerne besluttede at første sejlads derfor ikke 
kunne tælles med. Det betød at der ikke blev fundet en officiel klubmester. 
Stor tak til vores trofaste kapsejladsdommerteam, bestående af Niels, Birger, Allan og 
gummibåds-drengene, som gjorde det muligt at afvikle et spændende arrangement.
Da der var et større felt af H-både, blev der fundet en løbsvinder ud fra rækkefølgen. 
Vinder i H-båds-klassen blev ’Rosita’ med besætning. 
Vinder af resten i den eneste registrerede 2. kapsejlads, blev BB10-meteren, ’Mikkel’ 
med besætning.



Vinterfordraget 2017-2018:
Vinterforedraget 5. februar 2018, blev arrangeret af kapafdelingen. Den var med 
Kristian Skjærlund, som gav et virkeligt godt foredrag om singlehand-sejlads og hans 
deltagelse i SilverRudder sejladserne rundt om Fyn. Tak til Kristian!



2018 Sæsonen – planer:

Sædvanen tro arrangeres et opstarts-kapsejladsmøde. I år afholdes det d. 4 april. Her 
vil sæsonen 2018 blive gennemgået med deltagende kapsejlere.

Der bliver 16 tirsdags kapsejladser, startende 1.maj. 

Sæsonen afsluttes med Jyllinge Open d. 22. september. 

I 2018 får Jyllinge Sejlklub igen en klubmåler – Mikkel Petersen er tilmeldt 
målerkursus under Dansk Sejlunion.




