Sydfjordsstævne i Herslev, weekenden 29-30. august 2015

Sydfjordsstævne for kølbåde
Kredsmesterskabssejlads efter kapsejladsregler og Isefjordkredsens
bestemmelser. Tre intense sejladser lørdag 29/8-15 med første start kl. 11:00
på Yderbredningen. Målgang for sidste sejlads er tæt på sejlklubben.
• 2 sejladser på udlagt bane i Yderbredningen
• 1 kort distancesejlads fra Yderbredningen tilbage til Herslev

Kapsejlads
Tæller ved Kredsmesterskabet
Tilmeldingsfrist søndag 23/8-15

Sydfjordsstævne for cruising-klassen

Cruisingregatta

Ræs for sjov efter TurLys for urutinerede kapsejlere og andre, der ønsker lidt
mere ro på. Der sejles efter enkle regler, der er til at forstå. Sejles lørdag
29/8-15 med start ved Herslev mellem 10:30 og 11:00. Kom og vær med!

Efter enkle regler og TurLys

•
•

1 overkommelig distancesejlads fra Herslev til Yderbredningen
1 overkommelig distancesejlads fra Yderbredningen til Herslev

Tilmeldingsfrist søndag 23/8-15

Sydfjordsstævne for juniorer

Junior-kapsejlads

For B og C-optimister, Zoom 8, Tera, Feva og 420-joller. Op til fem sejladser, afbrudt af frokost på land. Første start søndag 30/8-15 kl. 10:00

Tæller ved Kredsmesterskabet

•
•
•

C-optimister sejler på en nem op-ned bane
De andre klasser sejler med ydre loop
Præmier til alle startende i hver klasse

Sejlerfest lørdag aften
For deltagere i Sydfjordsstævnet og SRPI, og for HSS' medlemmer. Familievenlige priser, så alle kan være med – kom og gør aftenen festlig!
•
•
•

Grillmad med tilbehør samt festligt selskab for 100 kr. per person
Unge under 18 år, kun halv pris
Drikkevarer til rimelige sejlerpriser.

SRPI præmieoverrækkelse med pral
Søndag 30/8-15 kl. 10:00 uddeles præmier til deltagerne i Sjælland Rundt På
Indersiden, der i år blev sejlet for 20. gang.
•
•
•

Absolut sidste frist torsdag 27/8-15

Alle kan deltage
Lørdag aften kl. 18:30
Tilmeldingsfrist søndag 23/8-15

Præmie orgie
(som sædvanlig)

Præmier til alle som fuldførte, og trøstepræmier til dem, der ikke
kom hele vejen rundt, men indsendte logbogen efter sejladsen.
Særpræmier for bl.a. Single- og Double-hand sejlere, samt kåring af
den bedste sejlerskolebåd med Danmarks tungeste vandrepræmie.
Præmiering af de tre bedste fotografier fra årets sejlads.

Info og tilmelding på www.herslevstrandsejlklub.dk

