
Pigekapsejlads  

Årsberetning for 2018 

Det har været en fin sejlsæsonsæson med mange dejlige sejladser. Sidst på sæsonen kæmpede vi lidt med 

motorproblemer på den ene H-båd, så teknikken med at komme på slæb gennem renden er blevet øvet. 

Derudover har der været et par enkelte grundstødninger og en episode hvor spilerfaldet røg til tops i 

forsøget på at blive trukket fri, men ingen alvorlige hændelser.  

Vi har sejlet 6 mandage i forårssæsonen og 5 mandage i efterårssæsonen. Der blev vekslet mellem op/ned 

baner og trekantbaner samt fællesstart og respitstart. I forårssæsonen blev der sejlet i 3 skole H-både og en 

privat båd fra Nordhavnen. Den anden private bad fra Nordhavnen, som har været med i kapsejlads i 

mange år, er desværre stoppet med at sejle. I løbet af sæsonen er der kommet en privat H-båd med til 

sejlads – herligt. 

Start og måltagning har vi i som i 2017 klaret uden dommere, men ved brug af ”Holdsport” en gratis app. 

Appen bruges til kommunikation i forhold til hvilke både der deltager i kapsejladsen, oplysning om valg af 

bane og forventet vindstyrke og vindretning. En båd har en startbøje med ud, og trutter et 5 minutters 

startsignal. De enkelte både tager selv tid, og sidste båd i mål tager startbøjen med ind. I klubhuset efter 

sejladsen skrives tiderne ind på Holdsport, og kapsejladsen diskuteres, mens den medbragte mad nydes.  

Klubmesterskabet blev afholdt lørdag d. 29. september. Starten skulle have gået kl. 10.00, men da vores 

dommer Teis Palm, havde diverse motorproblemer måtte vi udskyde starten Teis gjorde en stor indsats for 

at låne en båd og komme ud til startlinjen, og det lykkedes at få skudt sejladsen i gang. Tak til Teis for 

hjælpen. Der blev sejlet to op/ned baner samt en distancebane. Vi havde en fin dag på vandet med stor 

kamp om førstepladsen. Lotte Palm i Kværnø stak af med 1. pladsen igen, igen, men i år skarpt forfulgt af 

Madam Blå, den private H-båd sejlet med Helle Toft og Lotte Fogh Sørensen som skippere. 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 stod pigekapsejlerne for en mandagsaften hvor Claus Høj Jensen fortalte om ”Tips og tricks om 

trimning af sejl på H-både og andre kølbåde, samt gode råd om køb af moderne sejl”. En god aften med 

mange tips om trimning af sejl m.m. som det bliver spændende atl prøve af på banerne i den kommende 

sæson. 

Planer for 2019 sæsonen. 

På nuværende tidspunkt ser det ud til/håber vi på at sejle i 4 skole H-både og én privat H-båd, mens der 

ikke vil være deltagende både fra Jyllinge Nordhavn. 

Planlægning af sæsonen påbegyndes i løbet af marts måned 


