Kapsejlads for sjov

BALLAD KAPSEJLADS FOR SJOV er i gang igen! Man kan stadig nå at tilslutte sig.
Nu er det 10. sæson med den familie- og begyndervenlige mandagsdyst. I 2015 var vi 11 både med, og
der deltog vel typisk 4-7 både hver mandag. Starten er kl. 18:30, mandag den 2. maj.
Det foregår nær Svanemøllehavnen med runding af en rød bøje, Middelgrunden, rødbøje og tilbage til
mål, en tur der på søkortet måler 6,5 sømil, og som i almindelig vind tilbagelægges på omkring 1 time
30 min.
8 fartøjer er fra Svanemøllehavnen, 2 fra Hellerup Sejlklub samt en fra Lynetten.
Nogen gange deltager en Scampi i vores race. Den har et lystal på 109 mod vores 108 – men mon ikke
det går med vores lidt bedre sømandsskab…? Er der andre Scampier, er de velkomne til at deltage.
Dysten er uformel og afslappet: ingen spiler, rullefok tilladt, ingen krav til målerbrev, ej heller
kendskab til kapsejladsregler.
Hvordan bliver jeg medlem..? Du kan ikke blive medlem – men du kan sejle med.
Hvordan administreres det..? Nærmest som en ”gør det selv” model. Man kommer, når man kan.
Starten går kl. 18.30 i foråret og kl 18:00 efter sommerferien. Man tager selv sin tid og indtaster den f.
eks. næste dag i web-spørgeskema. Ikke skippermøder før eller efter start (ofte mødes nogle dog i en
af bådene efter sejladsen til en hyggesnak).
Hvad kan jeg vinde…? Mere sejlerfaring og en masse sejlglæde blandt Ballad-sejlere.
Intet – bortset fra din tid mandag aften.
Er der plads til flere..? Der er god plads på Sundet mandag aften, så du vil nok kunne knibe dig ind i
feltet.
Hvordan kommer jeg videre…? Du kan bare møde op en mandag aften kl. 18:30 ved
”Fiskerihavnen” - (Nordhavnens nordligste spids) og sejle efter de andre:
Start- og mållinje: En linje mellem rød bøje ved hjørnet af Fiskerihavnen og en sort kompasbøje, helt
ude ved pynten (nordligste hjørne af Nordhavn).
1. mærke: Rød lystønde på position 55° 44,3’N; 12° 37,3’Ø. Holdes om
styrbord.
2. mærke: Middelgrunden. Holdes om bagbord.
3. mærke: Rød lystønde på position 55° 44,3’N; 12° 37,3’Ø. Holdes om
bagbord.
4. Mål (samme som startlinje)
Nærmere information kan fås ved henvendelse på: www.ballad.dk eller til poul.koldsoe@gmail.com

