NJORD-SEJLADSEN
ET SAMARBEJDE MELLEM

SEJKLUBBERNE I

BREJNING, BOGENSE OG JUELSMINDE

En helt anderledes sejlads...

...NU FOR 22. GANG !

Njord-sejladsen er både individuel sejlads og
holdsejlads, hvor de 5 bedst placerede både med
og uden spiler fra Bogense, Juelsminde eller
Brejning tæller med i holdkonkurrencen.
Tursejlerne sejler på en afkortet bane på ca. 25
sømil, og der kræves ikke målebrev.
De får dog noteret deres sejltid, så man kan
sammenligne sig med de andre turbåde.
Alle starter i en af de 3 arrangør-klubbers havne, dvs.
Brejning, Bogense eller Juelsminde. Der sejles en
rundstrækning, hvor kapsejlerne undervejs bl.a. passerer
start- og mållinjerne i de 2 andres havne og med mål i
starthavnen.
Særligt for sejladsen er, at du ud fra taktiske
overvejelser om vind og strøm selv bestemmer
omsejlingsretningen. Samtidig er det tilladt at bruge
mobiltelefon og kommunikere med de øvrige både i
sejladsen - hvem ved, måske vinder I holdsejladsen
hvis I er gode til at kommunikere...
Single-hand sejlads er ikke tilladt!

www.njordsejladsen.dk

Lørdag den 18. Juni 2022

NJORD-SEJLADSEN .... HELT SIN EGEN !
Fælles hygge og sjov
Sejladsen fokuserer udover det sejlsportsmæssige også på fælles hygge og godt
kammeratskab.

Skippermøde
Starten
18. Juni 2022

Derfor er der fælles morgenbord og fælles
grillaften i hver af de 3 havne. I medbringer selv
mad til grillen.
Med de 3 starthavne er der mulighed for at
starte fra sin hjemhavn eller i det mindste
mulighed for at vælge start- og målested nær sin
egen havn, så man slipper for den kedelige
transportsejlads.

Morgenbord

Detaljerne…

Tilmelding og sejladsbestemmelser

Kl. 07:30
Starten går samtidig fra de 3 havne
(Brejning, Bogense og Juelsminde)
Tursejlere kl. 08:20
Kapsejlere kl. 08:30

Du tilmelder dig via sejladsens hjemmeside
www.njordsejladsen.dk, hvor der også kan bestilles
morgenmad til 30,00 kr/person.

Før starten vil der være morgenbord
( Frivilligt ) kl. 07:00 (30 kr./mand)

Skippermøde

Mødepligt for deltagerne Kl. 07:30

Deltagere

Kølbåde, DH. 200,00 kr.
Flerskrogsbåde TEXEL. 200,00 kr.

Kapejlads

Man deltager individuelt, men tæller
samtidig med i holdsejladsen (5
bedst placerede pr. klub) (kølbåd
med eller uden spiler)
Gyldigt målerbrev, ingen
ændring efter 11. Juni.

Målerbrev:

Deltagere,
tursejlads

Alle køl- eller flerskrogsbade. Tæller
ikke med i hold og får ikke præmier.
100,00 kr.

Præmier

Minimum for hver 3. startende båd
pr havn. Flerskrog, dog for hver 3.
startende uanset starthavn.
Vandrepræmie til holdvinderne.
Der kan gives til tursejlerne.

Distance

39 sømil for kapsejlere og 25 sømil for
tursejlerne.

Spørgsmål omkring sejladsen kan rettes til :
Poul Erik Skælbæk på tlf. 40388411 eller mail:
poulinga@ibred.dk.

