
Sæsonen 2019 – udsyn 2020



Hvordan gik det i sæsonen 2019:

• 2019 var som de fleste nok bemærkede blæsende og regnfuld, og at det godt kan 
gå hårdt for sig, så vi en blæsende tirsdag aften, da Henrik i sin Aphrodite ‘Freja’ 
knækkede masten, nedenfor ses masten henlagt til skrot i masteskuret.



Hvordan gik det i sæsonen 2019:

• Der blev afholdt 15 af de traditionelle tirsdagskapsejladser – hhv. 8 for og 7 efter 
sommerferie, med 1 aflysning pga. for meget vind (sidste år aflyste vi 1 sejlads på 
grund af for lidt vind ☺.)

• I alt har 14 både deltaget i tirsdagskap’erne, (typisk deltager 10-12 både i snit på 
selve aftenen) samt 2-3 H-både fra sejlerskolen, som vi håber igen vil være aktive i 
2020.

• Vi har igennem de sidste 3-4 år haft en rimelig stabil deltagelse til 
aftenkapsejladserne, men vi kan sagtens være MANGE flere, så kig lidt på 
sidemanden, og se om ikke I kunne tænke jer at deltage, man skal hverken være 
professionel eller have fjordens hurtigste sejlbåd for at deltage, vi er ca. 40 -50 
sejlere som afslutter sejladsen med ‘kinesisk’ smørrebrød i klubhuset.

• Samlet vinder for tirsdagskapsejladserne i 2019 blev ’Fillipa’ anført af Brian 
Skovgaard med besætning …Tillykke! På de efterfølgende pladser kom Beep-Beep
og Project-X anført af henholdsvis Theis Palm og Michael Oreskov.



• Danmarksmester skabet for BB10-meter blev i 2019 afholdt i Helsingør, med 
deltagelse af 2 Jyllinge både, som her ses liggende side om side, klar til 3 dages 
duel med 15 andre.



• Det lykkedes Beep-Beep at hjemføre DM til Jyllinge sejlklub for 6 gang, hvilket 
tangere Bjarne Venø’s rekord for flest vundne DM i BB10-meter klassen. Fantastisk!
Besætning: Theis, Kenneth, Steen og Erik.



Jyllinge Open 2019



Jyllinge Open 2019:

Blev afholdt den 28. september i frisk vind som det sig hør og bør.

Sejladsen blev afholdt som distance sejlads for at får flere sømil under kølen, i alt var 
distancen ca. 19 sømil.

Der var 14 tilmeldte både til kapsejladsen som samtidig er vort klubmesterskab, vi 
havde i år fravalgt turbåds delen, grundet manglende dommere og lille tilmelding 
året før.

Efter mere end 5 timers sejlads kunne BB-10 meteren ‘Beep-Beep’ med Theis Palm og 
besætning hyldes som samlet vinder, på de efterfølgende pladser kom Fillipa og 
Mikkel anført af Brian Skovgaard og Rene Hansen.

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



Mandag aften 10. februar 2020, blev arrangeret af kapsejlads afdelingen, 48 deltager 
(så langt væk som fra Lynæs, Korsør og Kalundborg) havde fundet vej til Theis Palm’s
spændende foredrag om sin karriere samt gode råd om kapsejladsteknik … Super !



2020 Sæsonen – planer:

Flere fremtrædende tovholdere Brian Skovgård og Martin Bjørn har desværre 
meddelt at de grundet tidsnød ikke kan løfte de mange arbejdsopgaver der trods alt 
ligger i at få ca. 17 kapsejladser rullet ud, hen over kun 4 måneder.

Et kæmpe stort tak til Martin Bjørn for hans engagement som formand, og til Brian 
som udvalgsmedlem med de mange kasketter ☺
Vi har brug for nye kræfter!

Sædvanen tro arrangeres et opstarts-kapsejladsmøde som endnu ikke er planlagt.
Her vil sæsonen 2020 blive gennemgået med deltagende kapsejlere.

Der er planlagt 16 tirsdags kapsejladser som vi plejer, startende 5.maj. 

Sæsonen afsluttes med Jyllinge Open (klubmesterskab) lørdag d. 26. september, (her 
skal vi dog have koordineret lidt med ‘kajakken’ da klubhuset er optaget.



God vind til alle i 2020


