
Kapsejladsmøde 2021 – Kalvebod Raserlaug 
 

Online – kapsejladsmøde. Kalvebod Raserlaug. Torsdag 11. marts. 
 
Der var kort opsamling fra sidste års mærkelige sæson. Der var ros til Laus pølsebiks i 
Hvidovre, som fortsættes. Der oprettes en mobile Pay – Box til betaling. 
 
Der er indkøbt nye kæder og ankre til bøjerne. Søren O. får arrangeret udlægning og 
tjekker placering. 
 
Aftalen er, at der sejles 3 omgange som udgangspunkt, og sejladserne kortes af om 
nødvendigt.  
Signalflag S signaleres i tilfælde af afkortning. 
 
Første onsdag i 2019 er 5 maj 
Sidste onsdag inden sommerferien er 23. juni. (sankthans aften) 
 
Første onsdag efter sommerferien er 11. august 
Sidste onsdag i 2019 er 15. sept. 
 
Den 25. august arrangeres ”bytte-gast” sejlads, hvor skipper bliver ombord, og der byttes 
gaster. Nærmere følger om det. 
 
NY sejlads: ”Sydhavns Cup”. Lørdag d. 19. juni som Enigheden arrangerer efterfulgt af 
hygge, musik og mad. Vi aftaler nærmere mht. bistand til baner m.m. Alle opfordres til at 
bakke op om dette arrangement. 
 
Guldtuden sejles d. 18. september. 
 
Enigheden vil gerne lave et en testsejlads en el. to weekender i starten af maj. Der meldes 
ud på facebookside om dette. Kunne evt. afsluttes i Enigheden med bøfsandwich. 
 
Dommertjansen fortsætter på samme vis som tidligere år på skift. Check hjemmesiden 
med dommerlisten, og notér de datoer, hvor I skal være dommer. 
 
Begge klubber har nye tiltag i gang omkring kapsejladsskoler, og der opfordres generelt til 
at sejlerskoleelever kan inviteres med ud. Kontakt gerne Henning Thestrup, som gerne vil 
være mellemmand. 
 
Opfølgning fra sidste år mht. VHF: 
Sikkerhed generelt. Der er VHF’ere i Hvidovre, og der skal være en VHF ombord på 
Anette (eller den dommerbåd, der nu bruges). Radioen skal også være åben på kanal 72). 
Der kan også foretages nedtælling til starterne (5 min + 1 min) – dog frivilligt. Dem der har 
VHF ombord opfordres til at have dem tændt også! 
 
Check tlf. listen på hjemmesiden, og meld tilbage til Arvid, hvis du vil med på listen eller 
har ændringer. 
. 


