Eksempel på turbeskrivelse fra Frederiksværk:
Start kl. 0900 med 2 min. mellem hver båd ved Teglgaards hage lige uden for
havnen. Derfra sejles til Frederikssund, Kignæs rende, hvor der neutraliseres
for at sejle under broen og videre til Selsø hage, hvor sejladsen startes igen.
Herfra går det videre rundt i Roskilde fjord, mod uret. Turen går rundt om
Langholm lige før Lejre vig. Turen fortsætter rundt om Elleore ud for Veddelev
havn og tilbage til Selsø hage, hvor der igen er neutralisering under broen til
Kignæs rende. Her fra fortsættes sejladsen til Lynæs, hvor vi overnatter til
søndag. Her er der socialt samvær med besætningen fra 50-60 andre både.
Der bliver grillet medbragt mad og snakket om dagens sejlads m.m.
Søndag sejles der med uret rundt om Orø, hvor vi slutter sejladsen hvor vi
startede, nemlig ved Teglgaards hage.

En fjordomsejling i beskyttet farvand i unik natur og beskyttet farvand
Fjordlandet tilbyder enestående naturoplevelser, tæt ved kysterne, i beskyttet farvand og unik
natur.

Prøv en herlig weekend med
Sjælland Rundt På Indersiden 16.-17. juni 2018
Kap- og tursejladsen Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) er en af
Danmarks sjoveste, flotteste og mest fremgangsrige sejladser. Der
sejles ca. 84 sømil i det smukke fjordlandskab i Roskilde Fjord og
Isefjorden. Siden 1996 er sejladsen vokset fra seks deltagere til langt
over hundrede både.
Jo flere vi er, jo sjovere bliver det!
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Sejladsen er åben for alle - udenfjords deltagere er meget velkomne
Start og mål tæt på din hjemhavn - vælg mellem ni steder langs banen
Et par herlige dage for kapsejlere, tursejlere og sejlerskoler
Kapsejlads for dem, der er bidt af konkurrencemomentet
Tursejlads for sejlbåde, der mest er med for hyggens skyld
Motorbådssejlads med opgaver, hygge og konkurrencer undervejs
Hobiecats har deres eget spændende løb i flere etaper
En afslappet atmosfære med tid til socialt samvær og overnatning i
havn
Kåring af årets sejlerskolebåd, samt singlehand og doublehand sejlads
Præmier/gaver til alle med indsendt logbog
Stor sejlerfest og præmieoverrækkelse sidste weekend i august
Tilmelding senest 1. juni

Online tilmelding via www.srpi.dk/srpi
Startgebyret kr. 250,- kan overføres til regnr. 9243 kontonr. 4577 612 051.
Ved online betaling 'identificeres' din betaling med bådens navn.
Se mere på hjemmesiden, eller kontakt:
Jørgen Bendtsen 30 12 27 25
Bro:5 plads: 69 ”GELINDE”

