Indbydelse til onsdagskapsejladser.
Hermed indbydes til onsdagskapsejladserne i 2018
Sejladserne er åben for både med gyldigt DH-kapsejladslicens. - Skipperen skal være medlem af
enten KJS eller KMS
Har du ikke deltaget med din båd før og ønsker at prøve at sejle kapsejlads uden at få båd og sejl
målt ind, kan du deltage det første år uden kapsejladslicens - nærmere oplysninger kan du få hos
undertegnet.
Sejladserne afholdes på fast udlagt bane ud for Køge Marina.
Skippermøde afholdes én gang for alle sejladser
Onsdag den 11. april kl.19.00 i KJS Klubhus
På mødet vil følgende punkter blive gennemgået:







Løbsinddeling
Hvilke bane/ baner skal vi sejle
Frivillige / udlægning af banemærker.
Dommertjanser
Sejladsbestemmelser samt dommerbestemmelser.
Dommerbåd - procedure og grejgennemgang, flag m.m.

Sejladser
Samlet serie opdelt i løb for store både, små både, med og uden spiler, med sejlads hver onsdag
fra d. 2/5 - d. 27/6 og igen fra d. 8/8 - d. 12/9
Dommer
Dommertjans går på skift mellem de tilmeldte både, dommerliste vil blive ophængt i klubhuset.
Dommerkuffert og startbøje afhentes i klubhuset inden sejladsen.
Sejladsbestemmelser
Se bilag: Sejladsbestemmelser for Onsdagskapsejladser 2018 i Køge Sejlklub.
Tilmelding og startgebyr
Startgebyr (for alle onsdage ): 400,- kr
Tilmelding til Onsdagssejlerne skal ske via mail henrikholst@privat.tele.dk - Betaling via følgende
Køge Sejlklub konto : 1436 - 1365800010 eller klubbens mobile pay 71 78 57 60
Tilmelding kan ske selvom kapsejladslicens mangler, dog skal denne være gyldig senest 2. maj
Kapsejlads Onsdage KJS.
Henrik Holst Hansen
Tlf.: 52 30 00

Tilmelding Onsdagskapsejladser 2018 i Køge Sejlklub
Udfyld nedenstående skema, husk e-mail adresse da resultatlister sendes elektronisk.

Ejer navn:
Adresse:
Post.nr. / By
Tlf. nr.
Evt. mobil tlf.
E-mail:
Spiler:
Skriv ja her hvis du sejler med spiler eller gennarker:
Bådtype:
Bådnavn:
Sejl nr.
Cert. nr.

Ønsker at deltage som begynder uden gyldigt kapsejladslicens _____(sæt kryds)

