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SRPI 2012– Sjælland Rundt på Indersiden – En opfordring til Isefjordkredsens Sejlerskoler
SRPI sejladsen - Sjælland Rundt På Indersiden gør i 2012 en særlig indsats for at få så mange sejlerskole
både til at deltage som muligt. SRPI er en enestående sejlads, der bringer deltagerne hele vejen rundt i
Sjællands smukke indre farvand - Roskilde fjord og Isefjorden – med dets enestående fjordlandskaber.
Næsten alle havne i Isefjordkredsen har en lokal ”SRPI-Ildsjæl” som er med til at arrangere sejladsen. Vi
deltager gerne i et møde i sejlerskolen for at fortælle om sejladsen og gennemgå sejladsruten på søkortet,
samt i øvrigt svare på de mange spørgsmål, som rejser sig, når man skal sejle SRPI for første gang.
Sejladsen giver deltagerne, og ikke mindst nye sejlere både sejlads- og navigationsmæssige udfordringer
med de ca. 2 gange 12 timers sejlads lørdag og søndag d. 16-17 juni. Her kan man i praksis få afprøvet
både den teoretiske navigation og praktisk sejlads, som man har øvet. Det er samtidigt en hyggelig sejlads
med socialt samvær med andre sejlere og sejlerskole besætninger i havn lørdag aften. Efter en god nats
søvn i bådene fortsætter sejladsen på den resterende del af ruten søndag morgen, hvorefter man går i mål
der hvor man startede.
Vejret er altid den store joker, når man sejler. Om det bliver sol eller regn, blæsevejr eller vindstille eller
måske det hele i løbet af kun en weekend, det ved vi aldrig. Det eneste vi ved, er at der aldrig er to SRPI,
som har været vejr og vindmæssigt ens !
Da sejlerskolerne anvender forskellige typer skolebåde, deltager bådene i løb sammen med tilsvarende
bådtyper. Der vil efter løbet blive udregnet en særlig resultatliste for skolebådene med præmier til alle og vi
prøver at finde en flot vandrepræmie til den bedste sejlerskolebåd og besætning. Ved tilmeldingen anfører
at det er en skolebåd, hvor flertallet af besætningen er sejlerskoleelever.
Siden den første sejlads i 1996 er sejladsen vokset fra seks deltagende både til langt over hundrede både.
Der er således mange både på vandet og meget at se og opleve. Noget af det særlige ved SRPI er:


Start lørdag morgen, og mål søndag tæt på din hjemhavn i fjorden- vælg mellem de ni positioner



En herlig weekend for kapsejlere, tursejlere og sejlerskoler



Sejladsen er åben for alle - Udenfjords deltagere er ikke mindst velkomne.



Kapsejlads for dem, der er tiltrukket af konkurrencen. Målerbrev kræves.



Tursejlads for sejlere, der vil have en dejlig weekend med oplevelser på vandet, med øje for hyggen på vandet.



Motorbådsløb med opgaver og konkurrencer undervejs



Tid til socialt samvær i havn lørdag aften med gang i grillen i overnatningshavnene.



Præmier til vinderne af løbene og gaver til alle startende både, som indsender logbogen rettidigt.



Sejlerfest i forbindelse med årets Sydfjordsstævne og præmieoverrækkelse sidste weekend i august.
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