
    

Kapsejlads/hyggesejlads for alle! 

Kapsejladsafdelingen havde arrangeret sejlads for alle klubbens medlemmer. Det var ikke 

nødvendigt med opmåling af båden – man blev opdelt i 5 løb afhængigt af bådlængde. 

Vejrudsigten sagde frisk vejr, 8 til 10 m/s (op til 14 i de vildeste meldinger).  

Rigtig hyggelig fælles morgenmad 08:30. Nu var målet at skabe et startmønster, der teoretisk 

skulle bringe alle i mål nogenlunde samtidig, så vi kunne spise Pizza sammen efter turen på 

vandet. 

Første start kl. 10:00 for de mindste både. Herefter start 10:15, 10:30, 10:45 og til sidst de 

længste både (> 12m) kl. 11:00. 

Heldigvis holdt de vildeste vejrmeldinger ikke. Der kom nogle pust undervejs, hvor nogle 

enkelte nåede omkring 12 m/s, men 8-10 var det generelle billede. Frisk vind og pæn fart i 

bådene. Vi skulle runde anduvningsbøjerne i begge ender af sejlrenden ude ved Hundested, 

den sydlige skulle rundes både på ud- og hjemturen. Ellers var der fri sejlads. Start på kryds 

ud gennem renden. 

De fleste, der deltog, sejler også kapsejlads, men målet er at få flest muligt ud at sejle. Vi 

endte med 10 deltagende både, men flere var tilmeldt. Nogle meldte fra i sidste øjeblik – 

måske havde de skævet til de værste vejrmeldinger. Men tørt og sol undervejs! 

 

Til dem uden 

vindmåler, 

signalerer en 

deltagende båd 

hjælpsomt 8 m/s 

med spileren… 

  

Havneræs 15. september 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage i havn og senere i klubhuset, blev dagens sejlads debatteret. Der var bred enighed 

om, at det havde været en rigtig god tur med fint vejr. En masse Pizza’er dæmpede sulten 

efter oplevelserne på vandet. 

De fleste både sejlede uden flyvesejl. Alle, både kapsejlere og tursejlere lærer noget af sådan 

en dag. Selv om man som tursejler synes det kan være lige meget om man sejler en knob 

mere eller mindre, ændres sejltiden markant, når man sejler langt. Med 5 knob tager det ca. 

10 timer til Anholt. Med 6 knob tager det ca. 8 timer… 

Vi håber at se flere deltagere til denne herlige hyggesejlads til næste år! 

 


