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Jo-Jo i solnedgang 

Vejret i sejlsæson 2017 gav udfordringer – nogle mandage blæste det mere end 10m/s og kapsejladsen 

måtte aflyses.  Andre mandage var der ikke meget vind, og vi fik derfor alle lært at sejle med spiler. 

Der blev sejlet 6 mandage i forårssæsonen og 7 mandage i efterårssæsonen. Der blev vekslet mellem 

op/ned baner og trekantbaner samt fællesstart og respitstart. Pigesejlerne fik mulighed for at låne H-både 

fra sejlerskolen, og fik introduceret én nye skipper og nye gaster så der har været tre H-både og to private 

både fra Jyllinge Nordhavn på vandet. 

Sæson 2017 var sæsonen, hvor vi skulle klare os uden vores mandlige dommere. Vi valgte derfor at gøre 

brug af ”Holdsport” en gratis app. Appen blev brugt til kommunikation i forhold til hvilke både der deltog i 

kapsejladsen, oplysning om valg af bane og forventet vindstyrke og vindretning. Det var endvidere aftalt at 

én båd havde en startbøje med ud, og truttede et 5 minutters startsignal. De enkelte både tog selv tid, og 

sidste båd i mål tog startbøjen med ind. I klubhuset efter sejladsen blev tiderne tastet ind på Holdsport, og 

kapsejladsen blev diskuteret, mens den medbragte mad blev nydt. 

Klubmesterskabet blev afholdt søndag d.1. oktober. Søndag på grund af for meget vind om lørdagen. Teis 

Palm var dommer, og derfor var det muligt at afvikle to op/ned baner samt en distancebane. Tak til Teis for 

hjælpen. 

Umiddelbart efter kapsejladsen samledes vi i klublokalet, hvor sæsonen blev afsluttet med medbragt 

hjemmelavet tapas og med overrækkelse af præmier. 

Der blev afholdt gløggaften sidst i november, hvor vi ud over at hygge os talte om sæsonen der var gået, 

samt hvilke forbedringer vi kunne foreslå til den kommende sæson. Emner for afdelingens mandagsaften 

blev også drøftet. 



 

I januar blev der afholdt mandagsaften med emnet ”Hvad der sker under vandet i Roskilde fjord” med 

indlæg af Jon Svendsen fra DTU Aqua. En spændende aften med et fint fremmøde. 

Planer for 2018 sæsonen. 

Det ligger på nuværende tidspunkt ikke fast, hvor mange både der kommer på vandet, men afdelingen 

håber fortsat på at kunne låne H-både af sejlerskolen, og håber også på at der vil være deltagelse af private 

både. Der er fokus på at afslutte hver kapsejlads med placeringer og at offentliggøre disse på klubbens 

hjemmeside. 

Opgaverne i forbindelse med afvikling af kapsejladserne bliver varetaget af en lille gruppe pigesejlere, og 

denne gruppe mødes d. 19. marts, opstartsmøde for alle pigesejlere er d.16. april og kapsejladssæsonen 

starter d. 7. maj. 

 

 

 

 


