
Tak for i år 

Aftenkapsejlads Køge Bugt 2010-09-20 

Søndag, den 19. september 2010 blev den sidste kapsejlads afviklet som op/ned bane i hård vind fra vestlig 

retning. 

I alt 30 både havde vovet sig ud i bølgerne og alle gennemførte heldigvis uden uheld. 

Af de 16 planlagte sejladser blev de 15 gennemført, flere dog afkortet på grund af svag vind. Den 13. sejlads 

planlagt den 24. august blev aflyst på grund af varsel om hård kuling og medfølgende lavvande. 

I alt 55 både var tilmeldt i år og opdelt i 7 løb, hvoraf 803-bådene med 11 tilmeldte var blandt det største 

og mest homogene felt. 

Ikke alle tilmeldte både var lige flittige til at møde op. Det kan der være mange gode grunde til. Derfor kan 

de 4 dårligste sejladser fratrækkes i det samlede resultat, i år 5 sejladser på grund af den aflyste sejlads. 

Fra SKS Sydkysten var der i år 5 tilmeldte både, ikke mange og vi kunne godt ønske os flere. Man går glip af 

mange spændende dueller og smukke naturoplevelser med stemningsfulde solnedgange. 

I skulle nu tage ud og prøve!! 

Efter sidste sejlads var alle inviteret til præmieoverrækkelse og en bid brød i Vallensbæk Sejlklubs kantine. 

Her fik vi en god hyggesnak med vore nærmeste konkurrenter og gamle venner. 

Kapsejladsteamet, dommere og andre med John Nygård og Mogens Hansen i spidsen fortalte om årets 

sejladser i forbindelse med præmieoverrækkelsen. Endvidere havde et par sponsorer givet nogle relevante 

gaver, der blev fordelt ved lodtrækning. 

Afslutningsvis takkede alle for den store frivillige indsats, der bliver gjort af teamet, ved at arrangere 

sejladserne og gå ud med dommerbåden i alt slags vejr. 

De fik et rungende trefoldigt HURRA + det lange. 

Tak for i år. 

Vi håber mange flere vil slutte op om Kapsejladsen til næste år. 

Skrevet af Erik Normand, SKS 

20. september 2010. 


