Program 2018 - Kapsejladser i Sejlklubben Ebeltoft Vig
Alle kapsejladser indledes med skippermøde i klubhuset klokken 0900.
Dato Kl.
Starttidspunkt for de enkelte sejladser aftales på skippermødet og er typisk ca. 1 time efter
skippermødet.
Tilmelding til alle kapsejladser foregår på gammeldags facon med en seddel i klubhuset eller man
kan ringe til Jakob på 21249966, der så skriver Jer på

30/1

19:00

27/2

19:00

24/4

18:00

26/5

09:00

27/5

09:00

22/6

23/6

09:00

24/6

09:00

Regelkursus kapsejlads. Alle
er velkomne. Tilmelding til
Claus Bolther på 24468573
Taktik, trim & fart når der skal
sejles kapsejlads. Alle er
velkomne. Tilmelding til
Jakob på 21249966
Introduktion til årets program
for kapsejlere. Information og
aftaler vedr. fornyelse af
målerbreve. Tilmelding til
tirsdagssejladserne. Alle er
velkomne. Mangler man
målerbrev aftales evt.
opmåling med Finn Fink.
Hjelm rundt kapsejlads med
vandrepokal til vinderen og
præmier til 2. og 3. plads.
Søndag er reservedag.
Reservedag for 26/5.
Volvo Ocean Race på første
parket. "Leg 11", det sidste
ben fra Göteborg til Haag, har
en mærkerunding i Århus den
22. juni, forventeligt først på
eftermiddagen. Feltet
forventes at passere
Sletterhage i begge retninger,
og afhængigt af vejr og vind
vil vi arrangere en fælles tur
og ser hele cirkuset på havet.
Tilmelding til Finn Fink på
50939040.
Skadegrunden rundt
kapsejlads. Fælles grill og
hygge ved klubhuset om
aftenen, hvor man selv
medbringer mad og drikke.
Søndag er reservedag.
Reservedag for 23/6

18/8

09:00

19/8

09:00

25/8

09:00

1/9

09:00

2/9

09:00

29/9

09:00

29/9

18:00

Tirsdags kapsejladser

"Two Star" Skadegrund - og
Hjelm rundt distancesejlads
med max. 2 personer i hver
båd. Nye vandrepokaler til 1.
2. og 3. pladserne. Ny
aktivitet, der som de andre
kapsejladser, også er åbne for
andre klubber at deltage i. Vi
afslutter med fælles grill i
klubhuset om aftenen. Søndag
er reservedag.
Reservedag for 18/8
"TUNØRÆS" - kapsejlads til
Tunø. Fælles grill og hygge på
havnen om aftenen, hvor man
selv medbringer mad og
drikke. Deltagelse i
kapsejladsen er ikke en
forudsætning for at deltage om
aftenen.
EM / Ebeltoft Mesterskabet
2018 - Bane kapsejlads med
nye vandrepokaler til 1. 2. og
3.
pladserne. Sejladsen er
sponsoreret af Rønde
Sparekasse. Søndag er
reservedag. Der sejles på en
udlagt bane med start mod
vinden og startlinien vil derfor
ikke være den almindelige
foran havnen. Der sigtes efter
minimum 3 starter.
Reservedag for 8/9
Årets sidste kapsejlads - Vigen
rundt.
Afslutningsfest for kapsejlere
med påhæng. Vinderne af årets
tirsdagskapsejladser kåres. En
sjov og hyggelig aften med
god mad og drikke, musik og
dans.

Der sejles kapsejlads hver tirsdag i maj, juni, juli, august og september. Fra gang til gang vælges
baner og præcist starttidspunkt afhængigt af vejr, vind og deltagende både. Skipperne mødes til
briefing kl. 18, i september kl. 17. Tilmelding og yderligere information ved introduktionsmødet
den 24. april.
Som noget nyt sejles der i HELE sæsonen – dvs også i juli måned. Baggrunden er et ønske om mest
mulig sejlads for alle og med fratrækkersystemet sikres det at alle kan være med uanset hvornår
man afholder sin ferie.
Singlehand kapsejladser hver anden torsdag
Der sejles singlehand kapsejlads hver anden torsdag (lige uger) i maj, juni, august og september,
dog ikke 3. maj.
Skipperne mødes til briefing kl. 18, i september kl. 17.
Tilmelding og yderligere information ved introduktionsmødet den 24. april.

