
Sæsonen 2018 – udsyn 2019

Jyllinge Open 2017 – ingen vind….

..til Jyllinge Open 2018 i spændende vejr



Hvordan gik det i sæsonen 2018:

• 2018 var begunstiget af et fantastisk vejr.. Sol, sol og sol.

• Der blev afholdt 15 af de traditionelle tirsdagskapsejladser – hhv. 9 for og 6 efter 
sommerferie, med 1 aflysning pga. manglende vind. 

• I alt har 16 både deltaget i tirsdagskap’erne

• Samlet vinder for tirsdagskapsejladserne i 2018 blev ’Beep-Beep’ med besætning. 
Tillykke!

• ‘Beep-Beep’ vandt ligeledes Jyllinge Open 2018



• Tillykke til Beep-Beep med Danmarksmester 2019 ved 
BB10-meter mesterskabet i Lemvig. Fantastisk!
Besætning: Theis, Frank, Kenneth og Steen.



Jyllinge Open 2018



Jyllinge Open 2018:

Blev afholdt den 22. september i et ustadigt vejr med meget vind til endnu mere 
vind, med over 20m/s på et tidspunkt, som desværre forsagede skader på sejl og 
mast for nogle af deltagerne.

Alligevel blev der afholdt 3 op/ned sejladser for kapsejlerne, samt en distance sejlads 
for alle. Det blev en hurtig dag på vandet.

Der var et kapsejladsfelt og et turfelt med i alt 19 tilmeldte både.

I 2018 Handelsbanken havde indvilget i et sponsorat af kapsejladsen. Vi håber på en 
gentagelse i 2019.

En stor tak skal lyde til de frivillige, som både lægger egne både til som dommerbåd 
og følgebåd. 

Som nævnt blev BB-10 meteren ‘Beep-Beep samlet vinder.



Vinterfordraget 2018-2019:
Vinterforedraget 4. februar 2019, blev arrangeret af kapafdelingen. Paw Block gav et 
virkeligt fint foredrag om hans sejlads igennem Panama Kanalen, over Galapagos til  
Fransk Polynesien. 
Et virkeligt velbesøgt arrangement. Tak til Paw!



2019 Sæsonen – planer:

Klaus Boje er desværre trådt ud kapsejladsudvalget. STORT tak til Klaus for hans 
engagement og innovationer over de år han har været hhv. formand og 
udvalgsmedlem. 
Vi har brug for nye kræfter!

Sædvanen tro arrangeres et opstarts-kapsejladsmøde. I år planlagt d. 2. april . Her vil 
sæsonen 2019 blive gennemgået med deltagende kapsejlere.

Der er planlagt 16 tirsdags kapsejladser, startende 7.maj. 

Sæsonen afsluttes med Jyllinge Open lørdag d. 28. september. 




