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Man kan deltage i kapsejlads med målet om at blive klubmester. Dem kåres der i sagens 

natur kun én af om året. Men alle, der deltager i kapsejlads, bliver helt sikkert MEGET 

bedre tursejlere. Under kapsejlads får man øvet alle tænkelige forhold igen og igen. Man 

får sammenlignet sin egen sejlads med nabobåden, og kan sidde og forundre sig over at 

den tilsyneladende altid sejler i medstrøm… Det gør den ikke – den sejler hurtigere bare 

fordi den er trimmet bedre og sejler optimal kurs.   

Henrik Skafte fra Sejlerskolen delagtiggør os endnu en gang i kapsejladsens grundregler. 

Vi får os en hyggelig snak om regler og taktikker med gode råd og tips til kapsejlere og 

tursejlere. 

HUSK! 

Tilmelding til henriander01@gmail.com  

  

Kapsejlads - i ord, streg og video 

Torsdag den 7. april kl. 19:00  

http://www.frv-sejl.dk/
mailto:henriander01@gmail.com
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Vintersæsonen er slut. Coronaen er der styr på. Vi har afholdt det sidste vinterforedrag og 

sommersæsonen er under opstart. De første både er i vandet og sejlklare. Vejret har de 

sidste dage været fantastisk for årstiden. Det dufter af bundmaling og polish på 

vinterpladsen. Der arbejdes hårdt. Det er drømmene om årets sejloplevelser, der holder 

modet oppe. Men nu er der lejlighed til en lille pause, hvor man måske også kan udveksle 

lidt erfaringer med de øvrige klubmedlemmer og få nogle hyggelige timer sammen. 

Nogle medlemmer har udtrykt ønske om at prøve at holde stumpemarked samtidig. Vi har 

3 borde, der kan bruges udendørs. Tag evt. selv bord med. 

11:00: Brunch 

12:30: Stumpemarked 

13:00: Salut og standerhejsning.  

Vi slutter af med et lille glas, hvor vi ønsker hinanden god sejlsæson. 

Der er gratis deltagelse for alle medlemmer       

Arkivfoto fra standerhejsning 2018 

 

Brunch, stumpemarked, standerhejsning  

Lørdag den 9. april kl. 11:00  

http://www.frv-sejl.dk/

