
Flids-sejlads 2019 
 
Alle, motor- som sejlbåde, har mulighed for at deltage. Eneste krav er, at der skal føres flag under 
sejladsen.  
 
Starten går mod sydvest, samtidig med kapsejladsen kl 17:30. Der gives dog plads til kapsejlende 
både, før startlinien passeres. 
 
Startlinjen og mållinjen er en tænkt forlængelse af linjen mellem anduvningsbøjen og den første 
røde kost i renden, og går fra anduvningsbøjen og til Rørdalskajen. 
 
Der vendes som minimum om bøje 19 og minimum om bøje 13, inden der sejles mod mållinien.  
 
Der skal altid gives plads til kapsejlende både ved mærke og gennem hele sejladsen generelt. 
 
En gennemført sejlads giver 1 point.  
 
Båden med flest point efter sidste sejlads vinder flidspokalen. 
 
Sejladsdatoer.  

Maj 8 - 15 - 22 - 29  

Juni 6 - 12 - 19 - 26  

Ferie  

August 14 - 21 - 28  

September 4 - 11 - 18 - 25 

Oktober 5  Afslutning på onsdagssejladserne.  

 
 
Vi ses på vandet! 

Venlig hilsen Kapsejladsudvalget 
  



Kapsejlads 2019  
 
Der sejles i en gruppe, men med individuelle baner.  
 
Starten går samlet og det tilstræbes, at bådene kommer i mål næsten samtidig.  
 
Starten går kl. 17:30 mod sydvest og mod et vendepunkt f.eks bøje 19, der efter bøje 13 og alt 
efter tildelt bane, bliver der vendepunkt ved f.eks Kompasafmærkningen, rød sidebøje eller rød 
bøje 6 ved elværket.  
 
Hver båd tildeles et vendemærke mod sydvest (mærke 15 til 25) og et mærke mod nordøst 
(mærke 13 til 141).  
 
Hvis første båd er tilbage ved bøje 13 inden kl. 18:45, sejles der lang bane, en ekstra tur ud til 
aktuelt vendemærke og så hjemad. I oktober og november sejles kun kort bane.  
 
Hvis første båd er tilbage ved bøje 13 efter kl: 18:45, sejles der kort bane, direkte hjemad og i mål.  
 
Startlinjen og mållinjen er en tænkt forlængelse af linjen mellem anduvningsbøjen og den første 
røde kost i renden, og går fra anduvningsbøjen og til Rørdalskajen.  
 
Der er ingen dommer ved måltagning, men alle både noterer deres GPS tid. Både uden GPS, tager 
digitaltid, der senere korrigeres til GPS tid.  
 
Der er planlagt 16 sejladser, og i år er der 4 fratrækkere.  
 
Der sejles efter DH- reglerne, ISAF´s kapsejlads regler, og placeringerne beregnes efter bådens 
præmietid, pr. sømil.  
 
Vi håber at alle vil medvirke til en god og spændende sejlads.  
 
Efter endt sejlads mødes vi i klubhuset, hvor vi smager på det Danske Køkken. Under spisningen 
vil vi prøve at have resultaterne klar.  
 
Det tilstræbes at resultaterne blive lagt ud på klubbens hjemmeside senest dagen efter sejlads.  
 
Sejladsdatoer.  

Maj 8 - 15 - 22 - 29  

Juni 6 - 12 - 19 - 26  

Ferie  

August 14 - 21 - 28  

September 4 - 11 - 18 - 25 

Oktober 5  Afslutning på onsdagssejladserne.  

 
Vi ses på vandet! 

Venlig hilsen Kapsejladsudvalget 


