11. august 2021

Efterårskapsejlads 2021
Hermed inviteres alle til Efterårskapsejlads!

Lørdag d. 18. september
2021 kl. 8.00 – ca. 17.00
Program for dagen:
8.00 – 9.00

Registrering og morgenmad
Klubben er vært ved morgenbrød og kaffe

8.15 – 8.30

Skippermøde med orientering om dagens sejladser

9.00 – 12.00

Kapsejlads 1. afdeling - Første start kl. 9.00

12.00 – 13.00 Skafning - Lækker buffet fra Reersø camping og kammeratligt hygge og samvær.
13.00 – 15.30 Kapsejlads 2. afdeling - Første start kl. 13.00
16.00 – 17.00 Præmieoverrækkelse og afslutning med kaffe/kage (Tidspunktet tilpasses sidste båd i mål)

Banen:

Startlinje:
Mållinje:
Distance:
Starttider:
Tidsfrist:
Aflysning:
Præmier:

Vores sædvanlige kapsejladsbane.
Banevalg, om sejlingsretning og respittabel oplyses på skippermødet kl. 8.15
Den valgte baneretning synliggøres ved, at der på lysmast ved ”kludekajen” inden stenmolen, ophænges og
signaleres med bogstav for om sejlingsretning og tal for valgte bane.
Vores sædvanlige startlinje. Start mod vest – bøje til bagbord.
Vores sædvanlige mållinje. Bøje til styrbord – sejlretning Øst.
Ca. 7,5 Sømil (samme som vores lange kapsejladsbaner - derfor respittiderne derfra).
Der sejles med respitten forud. Respittabel udleveres ved skippermødet.
Oplyses på skippermødet (Afhængig af vejret).
Sejladsen aflyses ved vindhastighed på skippermødet over 12 m/s.
Der er præmie for 1., 2. og 3. pladsen samt Klubmester i Reersø Bådeklub.

Startgebyr:
Skafning:
(spisning)

Pr. båd - kr. 100,00
Der betales kr. (150,00) ved skippermødet pr. deltager til spisning.
Prisen inkluderer morgenmad, lækker frokost-buffet fra Reersø camping samt kaffe og kage ved
afslutning. øl/vand kan købes til sædvanlige lave priser.

Tilmelding:

Senest onsdag d. 15. september 2020 til
Mogens Juul Nielsen 20 33 37 41, mail mogensjuul1951@gmail.com, eller
Niels Henrik Rossing 21 75 55 26, mail. kasser@reersoe-baadeklub.dk

Vel mødt!
Kapsejladsudvalget
Niels Ørts-Hansen 71 77 14 80 / Mogens Juul Nielsen 20 33 37 41 / Niels Henrik Rossing 21 75 55 26

Banekort

Start- og mållinje

