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Referat fra Kapsejladsmøde 1. marts 2023 

i Sejlforeningen Enigheds klubhus. 

Mødet var indkaldt som en begivenhed via Raserlauget på Facebook. Cirka 13 sejlere var mødt op og cirka 

10 både var repræsenteret.  

Kort referat leveret af Arvid. 

Dommerlisten og sejladskalender. 

Arvid fordeler på diktatorisk vis dommertjansen mellem de flittigst deltagende både. Den, der har ’vagten’, 

skal i god tid selv finde nogen at bytte med!  

Dato Dommer 

3. maj Quark 

10. maj Lille Makker 

17. maj Linda P 

24. maj Marie 

31. maj Snøvsen 

7. juni Joy 

14. juni Ran 

21. juni Karlsson 

28. juni May Bee 

Juli Sommerpause 
2. august Ti Amo 

9. august Rødhætte 

Lørdag 12. august  
(Distance - omvendt handikap) 

Guldtuden  
Første båd starter 9:30. 

16. august Sveske 2 

23. august Baloo 

30. august Gurli Marie 

6. september Justitia IV 

Lørdag 16. september 
 

Sidste to ’onsdagssejladser’ 
Første start klokken 10. 

 

Sejladsbestemmelser, baner mv. 

Det blev diskuteret, om der skulle være to starter Det endte med at én start fastholdes. 

Banesystemet og sejladsbestemmelserne kører videre uden ændringer.  

Alle, der har mulighed for det, opfordres til at bruge VHF radio på kanal 72 i forbindelse med sejladserne. 

Det giver dommeren mulighed for (ud over med flag og lyd) at give meddelelser om udsættelse, afkortning 

mv. via radio. 

Opfordring om at dommeren lægger startlinjen lagt bort fra fladvandet ved Avedøre dæmningen, når der 

startes ved 2. grønne efter broen. (Sejladsbestemmelserne har i flere år tilladt, at linjen lægges til styrbord 

eller bagbord for de faste mærker –dommeren har frit valg.) 

Det blev vedtaget at de lidt langsommere både skulle sejle 2 runder på aftener, hvor der sejles 3 omgange.  

Sejltiden skal så forholdsmæssigt ganges op inden indtastning, så alle bådene kan indplaceres på samme 
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resultatliste. Foreløbig er det aftalt at Roxanne, Kjærlingen og Fant sejler to runder, når der er sat flag til tre 

runder. 

 

Øvrigt. 

Der var to friske fyre fra Bådklubben Molen (broen nærmest Sydhavnstippen), som deltog i mødet, og som 

vil deltage i H-båd i 2023. Kan flere lokkes på vandet om onsdagen? Der ligger mange både ved broerne i 

Kalvebodsløbet. 

Opfordring til at bruge Facebooksiden ’Raserlauget’ til at annoncere efter gaster.  

Opfordring til at gaster, der mangler en båd, blot møder op med sin taske om onsdage – også selv om de 

ikke på forhånd har en aftale. Der er næsten hver onsdag nogen, der mangler en gast, og der er altid en 

båd, hvor der er plads til, at man kan komme med ud.  

Opfordring til at flere både fra HVS og Enighed deltager i lokale sejladser. Følgende sejladser anbefales: 

• Møn Rundt fra KjS 2-3. juni 

• Saltholm Rundt fra Dragør Sejlklub 10. juni (dato ikke bekræftet) 

• Køge Distance fra KjS  30. september (dato ikke bekræftet) 

 

Tak for øl til Ole Broager (Spækhugger Karlsson)! 


