Indbydelse
Ho Bugt Sejlklub indbyder til
Åbent Jysk mesterskab
for
Wayfarer joller
15 og 16 september 2012
Sted:
Ho Bugt Sejlklub
Sanatorievej 2
DK-6710 Esbjerg
Kapsejladsområdet vil være i Ho Bugt – som er en del af Nationalpark Vadehavet.
Sejladsbestemmelser:
Sejladsbestemmelserne udleveres ved registrering.
Banerne:
Der vil primært blive sejlet på opned baner, trekantbaner, trapezbaner, alternative baner kan blive
aktuelle, der vil blive grundigt informeret om dette ved skippermødet.
En sejlads varighed planlægges til 40 minutter.
Vi sejler i vadehavet, banerne vil blive lagt med hensyn til dette, altså at der kan sejles med fuldt
sværd banen rundt. Tidspunktet for sejladsen er valgt ved nøje studering af tidevandstabellerne.
Strafsystemer:
Regl 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes med en-rundes-straf.
Point:
Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A.
a. Færre end 5 sejladser, ingen fratrækker.
b. 5 – 8 sejladser. 1 fratrækker.
c. 9 eller flere sejladser. 2 fratrækkere.
Deltagelse og tilmelding:
Stævnet er åbent for Wayfarer joller med gyldigt klassebevis.
Tilmelding sker via internetsiden http://wayfarer.dk
Gebyr for deltagelse inklusiv:
Natsuppe for dem der ankommer fredag.
Formiddagskaffe lørdag.
Smør selv madpakke lørdag.
Lottes hjemmelavede æblekage lørdag eftermidddag.
Sejler middag lørdag.
Morgenmad søndag
Smør selv madpakke søndag
Skrub af mad inden hjemtransport.
Kr: 350,- pr. båd. Drikkevarer kan købes til absolut rimelige priser.
Indbetaling kan ske til kontonummer 1543-6890421024
skriv: ”JM” og dit sejlnummer f.eks. ”JM 5436”
Tilmelding senest d. 9 september, eftertilmelding plus kr. 200,-

Åbnet Jysk mesterskab 2012
Tidsplan:
Fredag d. 14 september.
Indkvarteringsmesteren vil modtage og vise tilrette, en skål herlig varm suppe vil stå klar..
Lørdag d. 15 september Højvande kl. 15:12
08:00 Bureauet åbner, registrering
11:30 Skippermøde
12:00 Første sejlads.
Der forsøges at gennemføres 4 sejladser.
Søndag d. 16 september Højvande kl 15:56
08:30 morgenmad.
10:00 Safari i Ho Bugt for de interesserede
12:00 skippermøde.
13:00 første sejlads.
Der forsøges at gennemføre 4 sejladser.
Sidste start senest kl 16:30
Indkvartering:
Der vil blive arrangeret indkvartering.
Teltplads enten på bådpladsen eller ved klubhuset.
På bådpladsen kan biler og mobilehjem også parkeres.
Ønsker man private hytter, så er der 1 km fra sejlklubben Sjelborg camping.
Ellers vil vi forsøge at indkvartere folk privat, altså dem der kunne ønske dette.
Kontakt Thomas Krogsgaard (+45 2629 2982 - tbk@esenet.dk) han er indkvarteringsmester og
rigtig meget hjælpsom.
Efter sejladserne lørdag er der som sidste år Lottes hjemmelavede æblekage.
Søndag formiddag vil der blive arrangeret sælsafari, Vi sejler en tur rundt i Nationalparken tæt på
flakkerne, mens solen roligt varmer vores kroppe, til lyden af salige bølgeskvulp og mågernes skrig
i det fjerne. Vi vil se fiskehejre tålmodigt vandre i vandkanten, og sælerne, der kigger på os med
deres brune øjne, vi vil være tæt på naturen.
Vi glæder os til at være vært for jer, og vi vil gøre vores yderste for at det bliver en god sports
weekend med indlagt hygge og naturoplevelser
Kapsejladsudvalget
Ho Bugt Sejlklub
http://HBSejlklub.dk

