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SAS har hermed fornøjelsen at indbyde SAS’s medlemmer samt Skælskør havns med-
lemmer til onsdags sejlads med socialt samvær på vandet og evt. afsluttende fælles 
spisning i SAS’s klubhus. 
 
Vi lancerer et nyt koncept opdelt i 2 forskellige grupper af både  
 
1 –  Sejlbåde med målerbrev. ( Kølbåde og joller.) 
   Disse både vil som tidligere år sejle kapsejlads iht. Gældende bestemmelser. 
 
2 -  Turbåde uden målerbrev. ( Kølbåde og joller.) 

Disse både vil være øvede, let øvede eller uøvede, og her vil man sejle øvelses 
sejlads på samme bane, under kontrollerede forhold iht. gældende regler, og fin-
de et måltal på båden iht. Dansk sejlunion. 
Det er ikke et krav at sejle med spiler. 

      Disse både vil have forskudt start i forhold til både med målerbrev. 
     Der vil evt. være mulighed for at få en erfaren kapsejler i båden som kan hjælpe 
   med indlæringen. 
 

 
Har du lyst men ingen besætning – eller lyst men ingen båd   
- så kontakt os og vi finder sammen en løsning så vi alle kan komme på van-
det og få nogle hyggelige, sjove og spændende oplevelser sammen. 

 
SEJLADSDAGE 
  Maj: 4. – 11. - 18. – 25., juni: 1. – 8. – 15. – 22. – 29., august: 3. – 10. – 17.– 24. – 31. 
 
TILMELDING 

 Til Bjarne Levin (40551446 eller bel@herlufsholm.dk) SAMT tilmeldingsliste i klubhus. 
 
STARTGEBYR  
  kr. 350,- Betales til Bjarne Levin. Efter 1. sejladsaften  
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen og i håbet om nogle gode oplevelser sammen 
Onsdagskapsejladsledelsen 
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ONSDAGS SEJLADS 

ONSDAGSSEJLADSERNE 2016 

 
 
BESTEMMELSER  

    Der sejles efter ISAF 's Kapsejladsregler 2013 - 2016, DH2014-reglen samt disse bestemmelser. 
(dog kræves der ikke licens eller målerbrev i gruppe 2 ) 

 
MEDDELELSER 
  Efter d. 30. april 2016 : Opslagstavle i Klubhuset samt SAS hjemmeside 
 
Signaler sat på land. 
     Opgivelse af sejladsen. Dette signaleres ved at signalflag ”SVARSTANDER” over 
      signalflag ”A” sættes, plus 2 skud 
 
BANEN 
 Banen kan bestå af følgende mærker: 
  Q : Orange bøje ved startlinie. 
  D : Grøn bøje nord for Egholm Fl.(2) G 5s. 
  E : Rød bøje Tusehage. 
  V : Anduvningsbøjen til Skælskør Fjord . 
  H : Udlagt vager v. Egerup (Se opslag for præcis placering).  
  
BANEFLAG:  (tjener også som Varselssignal for 1.start) 

 GRØNT FLAG angiver  : mærkerne om styrbord. 
 RØDT FLAG angiver  : mærkerne om bagbord. 

 
KLASSESIGNAL (STARTNUMMER) 

 1. Start kl.19.00  :        TALSTANDER 1 
 2. Start kl.19.10   :       TALSTANDER 2 
 

Starten  : 
Varselssignal:      5 min. Klassesignal og Baneflag med lydsignal. 
Klarsignal:          4 min. Signalflag ”P” op (blåt flag) og lydsignal. 
Et-minut-signal:    1 min  Klarsignal ned, lang lyd. 
Startsignal:    0 min. Klassesignal ned sammen med lydsignal. 
 
 
START / MÅLLINJE 
  Mellem blåt flag på måltagningsfartøj og orange bøje / fast mærke.  

Bemærk: Ved NV-vinde og høj sø kan det sidste rundingsmærke være angivet ved signalflagene 
“V”+”Z”. Dette betyder, at måltagningen er flyttet til Lodsbroen, hvor mållinjen er linjen belig-
gende vinkelret på sejlrenden gennem blåt flag på måltagningsbåden. Mærke “V” skal uanset an-
dre signaler holdes om styrbord inden indsejlingen i fjorden. Ved måltagning ved Lodsbroen føres 
ikke spiler på fjorden (fra start af estakaderne)  

 

TIDSBEGRÆNSNING 
 Max. sejltid er 2 timer 30 minutter. Men en båds placering er betinget af præmietiden er mindre 

end 2 timer 30 min - ellers tildeles DNF.  
 
POINTSYSTEM 
  Skælskør Præmiepoint system, hvor der gives flg. præmiepoint : 
  1.plads ≈ 15 pp 2.plads ≈ 12 pp 3.plads ≈ 9 pp  4.plads ≈  7 pp  

5.plads ≈  5 pp 6.plads ≈ 3 pp  og  7.plads ≈  2 pp  
  Alle andre placeringer (undtagen IKKE DELTAGET) giver 1 pp. 



 
PRÆMIER 
  26 pp (præmiepoint) udløser en flaske god rødvin. 
  Sponsoreret af 

 
 
 
PROTESTER 
  Indleveres senest 1 time efter dommerskibs ankomst til Lystbådehavn. 
 
PROTESTHØRING 
  Den følgende mandag kl. 19.00 i SAS' klubhus eller efter anden aftale. 
 
PROTESTKOMITÉ 
  Kapsejladsledelsen der kan suppleres. 
 
KAPSEJLADSLEDELSE 
  
   ____________ 

Med venlig hilsen, og i håbet om nogle gode oplevelser sammen 
Onsdagskapsejladsledelsen 

 
 

OBS  Disse bestemmelser gælder også ved vores Klubmesterskab (2-3 sejladser),  
  der afvikles lørdag den 10. sept.-2016, hvor der vil blive arrangeret fællesspisning. 


