
Invitation til Rudkøbing Sejlklubs
Hovedkapsejlads 2015

Rudkøbing Sejlklub inviterer til den årlige hovedkapsejlads lørdag d. 5. september 2015
skippermøde kl. 08.00 1. start kl. 09:00.

Der sejles på en bane syd for Rudkøbing med start og mål vest for lystbådehavnen.
Distancen er mellem 7 - 20 sømil afhængig af banevalg som offentliggøres på
skippermødet.

Der oprettes løb efter antallet af tilmeldte både. Der er præmier til de tre bedste
placeringer i hvert løb. Pokalen tildeles bedste placerede båd overalt. Præmietider
beregnes efter DH 2015 GPH.

Tilmelding ønskes tilsendt senest søndag den 30. august kl. 21.00. Vedlagte
tilmeldingsblanket ønskes udfyldt og mailes sammen med tilmeldingen til følgende
mailadresse: rudkoebingsejlklub@gmail.com

Deltagergebyr på 200,00 kr. indbetales på konto i Nordea Bank
Reg. nr. 5630, Konto nr. 0756-924-745 mærkes navn på skipper og båd. Alle både ligger
gratis i Rudkøbing havn fra fredag aften til søndag også ikke deltagende både.

Der er mulighed for fællesspisning kl. 18.00 med medbragt mad og drikke samt mulighed
for grill.

Yderligere informationer herunder tilmeldingsblanket, banekort findes i
nedenstående bilag. Yderligere information findes på sejlklubbens hjemmeside
www.rudkobingsejlklub.dk under fanen kapsejlads.

Vi glæder os til at se Jer!

Med venlig hilsen

Kapsejladsudvalget Rudkøbing Sejlklub



Banekort
Der sejles på en bane syd for Rudkøbing med start og mål vest for lystbådehavnen.
Distancen er mellem 7 - 20 sømil afhængig af banevalg som offentliggøres på
skippermødet afhængig af vindforholdene.

Start- og mållinjen ligger mellem gul bøje på pos.: 54˚56,74’N 010˚42,31’Ø og rød
redningstrekant ud for lystbådehavnens nordvestlige mole.

Banen dannes af mærkerne 1 – 10 herunder anduvningsbøjerne til Rudkøbing, Marstal og
Ristinge samt kompasafmærkningen syd for Strynø.

Se kortudsnit nedenfor.

Banekort - Startlinje og Mærkerne 1-10 er markeret med   .



Tilmeldingsblanket Hovedkapsejlads
Rudkøbing Sejlklub 2015

Sejlklub

Bådtype

Bådens navn

Certifikat nr.

Måltal DH 2015 GPH

Sejlnummer

Skipper

Adresse

Postnummer

By

Mobilnummer

E-mailadresse

Antal personer til
fælles morgenmad

Ovenstående blanket udfyldes og sendes til rudkoebingsejlklub@gmail.com
senest d. 30. august kl. 21.00.

Betaling 200,00 kr. sammen med tilmelding. Indbetales på konto i Nordea Bank
Reg. 5630 Konto nr. 0756-924-745 mærk skipper og bådnavn.

For spørgsmål og yderligere oplysninger kontakt venligst:

Ulrik Bastholm Tlf. 27 61 67 10 Mail: fambastholm@gmail.com

Vi glæder os til at se Jer!

Med venlig hilsen

Kapsejladsudvalget Rudkøbing Sejlklub


