
Efterårssejladsen 2019 
Klubmesterskabet, Præstø Sejlklub 

 

KAP-udvalget i Præstø Sejlklub indbyder til åben klubkapsejlads/mesterskab lørdag den 21. 
september. 

Deltagere fra naboklubberne er hjertelig velkomne. 

Der sejles med forskudt start således, at både med de laveste mål starter først, og der sejles efter 
TCC måltal. Mere info. om sejllads bestemmelser ved skippermødet. 

Der sejles om to præmier: Carsten B Andersens Mindepokal og Præstø Fjords Blå Bånd, 

Statutter; 

Scenarie 1; 

Der deltager mindst 3 Nordisk Folkebåde i mesterskabet. 

Første Nordisk Folkebåd der krydser mållinjen modtager Carsten B Andersen Mindepokal. 

Første sejlførende fartøj (kølbåd, fjerskrogsbåd eller jolle ), der krydser mållinjen modtager 

Præstø Blå Bånd.  

Scenarie 2: 
Der deltager færre end 3 Nordisk Folkebåd i mesterskabet. 

Første sejlførende fartøj (kølbåd, flerskrogsbåd eller jolle ), der krydser mållinjen, 

Modtager Carsten B Andersen Mindepokal. 

Anden sejlførende fartøj (kølbåd, flerskrogsbåd eller jolle ), der krydser mållinjen modtager 

Præstø Blå Bånd. 

 

PS. Begge pokaler er vandrepokaler. 

 

Tilmelding senest (meget gerne før) onsdag den 18. september kl.16.00. Enten på følgende mail: 
asger.buntzen@gmail.com . Husk at oplyse, om du sejler med eller uden spiler/genakker og dit 
TCC mål.  

Alle tilmeldte både fra onsdagssejladserne er automatisk tilmeldt. ”Onsdagsbåde” der mindst 1 
gang har ført spiler/genakker i 2017 tilmeldes automatisk med denne, med mindre der ikke 
ønskes at føre spiler/genakker til klubmesterskabet. Dette meddeles til Asger. Se venligst 
tidsfrist.  



Detaljer samt banekort udleveres på skippermødet den 21. september i Dambæks. 

09.30 Deltagerliste og kaffe i Dambæks. 

10.00 Overrækkelse af de gennemgående præmier for onsdagssejladserne. 

10.15 Skippermøde. 

11.30 Starten går for første båd. 

16.30 Tidsfrist for sidste båd i mål. 

Præmier og pokaler for sejladsen samt mole-øl overrækkes i Dambæks umiddelbart efter sejladsen, 
når alle både er kommet i havn. Der skydes et skud 15 minutter før. 

Deltagelse i sejladserne er gratis. 

 

PS, Der afholdes EFTERÅRSFEST i Dambæks havehus fra kl. 18.00 spisning ca 18.30 yderlig 

Info følger senere. 

 

God vind og de bedste hilsner.  

KAP-udvalget 

 


