
 

                                                                                       

Lynæs   Sejl-   og   Kajakklub  

 

Indbydelse   til   Ranglistestævne   for   OK   Joller  

Lynæs   Sejl-   og   Kajakklub  

2.   og   3.   maj   2020  

 
Sejladserne   sejles   efter   de   i    Kapsejladsreglerne    definerede   regler   incl.   Skandinavisk  
Sejlerforbunds   regler   og   klasseregler   for   OK   joller.  

Lørdag   den   2.   maj   2020   planlægges   der   med   at   sejle   4   sejladser.  

Søndag   den   3.   maj   2020   planlægges   der   med   at   sejle   3   sejladser.  

Starttidspunkt   for   1.   sejlads   lørdag   er   kl.   1100   og   søndag   kl.   1000  

Banen   udlægges   SV   for   Lynæs   Havn.  

 

Praktiske   oplysninger:  
Program:  

Fredag   den   1.   maj   2020:  

Deltagere   ankommer   til   Lynæs   Havn.   De,   der   har   lyst   og   tid   er   velkomne   til   at   prøve  
vandet   og   vurdere   sejlladsforholdene.   Der   vil   være   åbent   i   klubhuset,   og   bureauet   vil  
være   åbent   fra   kl.   1700   til   2000.   Udlevering   af   sejladsbestemmelser,   deltagerliste   og  
andre   spørgsmål   vil   kunne   afklares   her.  

Kl.   2000   serveres   der   aftensmad   for   de   deltagere,   der   har   bestilt   for   det   ved  
tilmeldingen.   Prisen   for   aftensmaden   er   kr.   100,-   som   betales   i   forbindelse   med  
tilmelding.  

Lørdag   den   2.   maj   2020:  

Morgenmad   serveres   i   klubhuset   fra   kl.   0730.   Der   vil   være   brød   og   pålæg   sat   frem,   så  
deltagerne   kan   smøre   deres   madpakke.  

 

https://www.lynaes.dk/


 
1.   sejlads   starter   kl.   1100.   Den   næste   sejlads   startes   så   hurtigt   som   muligt   efter  
afslutningen   af   den   foregående.   Der   regnes   med   at   afvikle   4   sejladser.   Mole   øl   ved  
klubhuset   efter   sejladserne.  

Aftensmad   i   klubhuset   ca.   kl.   1900.  

Søndag   den   3.   maj   2020:  

Morgenmad   serveres   i   klubhuset   fra   kl.   0730.   Der   vil   være   brød   og   pålæg   sat   frem,   så  
deltagerne   kan   smøre   deres   madpakke.   

Starten   på   dagens   første   sejlads   er   kl.   1000.   Den   næste   sejlads   startes   så   hurtigt   som  
muligt   efter   afslutningen   af   den   foregående.   Der   regnes   med   at   afvikle   3   sejladser.  
Mole   øl   ved   klubhuset   efter   sejladserne.  

Der   vil   være   præmie   for   hver   5.   deltager   og   præmieuddelingen   vil   finde   sted   snarest  
mulig   efter   udløb   af   protesttiden.  

Deltagergebyr:  

Deltagergebyret   er   sat   til   kr.   550,-   pr.   deltager   og   det   dækker   morgenmad,   frokost  
begge   dage   samt   middag   lørdag   aften.   De,   der   ønsker   aftensmad   fredag,   skal  
tilmelde   sig   og   betale   via   tilmeldingsskemaet   og   der   opkræves   kr.   100,-   pr   deltager.  

Tilmelding:  

Tilmelding   sker   via   OK   jolleklubbens   hjemmeside   senest   den   10.   april   2020.   Du   er  
først   tilmeldt,   når   du   har   betalt   deltagergebyr   +   evt.   betaling   for   aftensmad   fredag   på  
MobilePay   25590.   Tilmelding   efter   den.   10   april   2020   opkræves   der   kr.   650   pr.  
deltager.  

HUSK   SEJLNUMMER    ved   MobilePay.  

Kontaktperson:  

Lynæs   Sejl-   og   Kajakklub  

Hans-Kurt   Andersen  

Tlf.:    20159514        email:    h-k1@outlook.dk  

 


