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Kapsejladsmøde 6/4-2022 fra klokken 19-21 i Sejlforeningen Enigheds klubhus.
7 kapsejlende både var repræsenteret via 9 personer.
Osama
Keld og Svend
Charlotte og Arvid
Jan
Mads
Henrik
Lau

(Roxanne)
(Sveske 2)
(Baloo)
(Gurli Marie)
(Viva Rulke)
(Fant)
(May Bee)

Følgende dagsorden blev vedtaget:
1. Dommerlisten og sejladskalender
2. Sejladsbestemmelser
3. Sommersejlads
4. Guldtuden
5. Eventuelt
1. Der blev enighed om, at Arvid på diktatorisk vis fordelte dommertjansen mellem de 15 øverste på
resultatlisten ud fra en tanke præsenteret af Henning (Snøvsen) om, at det nok var de 15 både, der
deltog flest gange og derfor havde mest glæde af, at posten var besat. (se dommerlisten sidst i
dette dokument)
2. Osama stillede et forslag om, at det skulle lovligt at sejle singlehand. En stor overvægt af de
tilstedeværende vidste at den diskussion havde været oppe et antal gange gennem tiden, og at
stemningen var helt overvejende imod at tillade singlehandsejlads ved aftensejladserne fordi det
må formodes at give for mange spændende hændelser som kan være med til at skræmme nogen
fra at deltage. Der blev enighed om, at det kunne gøres lovligt at sejle singlehand ved Enigheds
Sommersejlads og ved Guldtuden, fordi starterne her er mindre hektiske.
Der var almindelig tilfredshed med banesystemet, som derfor kører videre uden ændringer.
Arvid foreslog at nogle af de lidt langsommere både kunne sejle 2 runder på aftener, hvor de
hurtigere både godt kunne nå 3 omgange. Roxanne og Fant som er potientielle 2-runders-både
fandt at forslaget fint, hvis altså sejltiden blev forholdsmæssigt ganget op, så alle bådene kunne
indplaceres på samme resultatliste. Der var enighed om at prøve det – hvis Arvid kunne finde ud af
at ændre udregningsprogrammet – vel vidende, at det kan give urimelige resultater især når vinden
ændrer sig hen over aftenen.
Thomas (Lille Makker) havde på Ræserlauget stillet forslag om, at båden som havde
dommertjansen skulle præmieres med en førsteplads i modsætning til det eksisterende system,
hvor dommertjansen fører til en placering som er et gennemsnit taget over de sejladser en båd
sejler i løbet af sæsonen. Det blev besluttet at bibeholde det eksisterende system.
Det blev besluttet at sejle følgende sejladser på det faste banesystem med op-ned baner:
Alle onsdage i maj og juni (4+5 = 9 sejladser)
Ingen sejladser i juli
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Alle onsdage i august og første onsdag i september (5+1 = 6 sejladser)
2 sejladser lørdag den 10. september.
Derudover arrangeres:
3. Sommersejlads 18. juni (Distance - omvendt handikap – præmieuddeling og spisning i Enighed).
4. Guldtuden 17. september (Distance - omvendt handikap – præmieuddeling og pølser i Hvidovre).
5. Hvidovre Sejlklub har adgang til en J70 i ca. 3 uger i maj måned. Jan opfordrede til at den skulle
benyttes flittigt og at alle udnyttede chancen for at komme ud og sejle en tur i en – for de fleste –
anderledes sjov og jolleagtig båd. Ulrik og Jan sætter nogle regler op for hvordan udlån, sejlads,
selvrisiko mv. skal håndteres.
Dato
4. maj
11. maj
18. maj
25. maj
1. juni
8. juni
15. juni
18.juni
22. juni
29. juni

Dommer
Baloo
Fant
Linda P
Marie
Snøvsen
Joy
Ran

Sommersejlads
(Distance - omvendt handikap)
Karlsson
May Bee

Sommerpause
3. august
10. august
17. august
24. august
31. august
7. september
10. september
(2 sejladser)
17. september

Sveske 2
Justitia IV
Rødhætte
Gurli Marie
Lille Makker
Paranoia
Vi shanghajer en ’frivillig’
(første start klokken 10)

Guldtuden
(Distance - omvendt handikap)
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