
Emne: Resultat 30 sø mil

Kære Sejlere
 
Så er der en færdig overalt resultatliste og præmieløbs liste samt
præmieliste klar fra vore 30 sø mil sejlads...
 
Det har for os som sejlklub været en fornøjelse at se så mange
sejlere til denne efterårets sidste kapsejlads her i Køge
 
Vi startede allerede lørdag hvor mange af vore udenbys deltagere
stimede ind i havnen og en del af disse sejlere indtog lørdag aften
klubhuset til fælles hygge ved den tændte grill, så det gode humør
var lagt inden sejladsen dagen efter :-)
 
Søndag morgen blev klubhuset hurtigt fyldt da duften af Linda´s
morgenbord bredte sig ud over havnen.... Der blev fortæret
massere af kaffe, mad og fortalt de sædvanlige skipperhistorie og
drillet lidt til de værste konkurrenter... inden den alvorlige del -
skippermødet blev afholdt ..
 
Der var i år 47 både , hvoraf de 31 sejlede DH-løb og 9 både
sejlede 2 * star samt 7 både der sejlede familiebådsløb.
 
Vejrudsigten lovede vind fra nordøst 8-11 m/s og tørt vejr med
moderat sigt - så starten gik med sejlads til Tudebøjen først...
 
Vejrforholdene gjorde at de fleste fik en hurtig sejlads bugten rundt
og første båd over mållinien blev en Folkebåd i tiden 15:30:58 og
sidste båd blev en Drabant 22 i tiden 17:34:00.
 
Det var vanen tro en fornøjelse for os der starter tidligt at se de
store "racere" komme bagfra med spilere så store som
parcelhuse... Vi loggede 7,5 - 8 knob fra Tudebøjen og Vupti så
kom der en Centerline brusende med dobbeltfart.... hmmm
imponerende... - Og i den anden ende lige så imponerende at igen i
år se IF eren "Bouillabaisse" tage turen rundt med 1 mand ombord
og slutte på en flot 24 plads overalt..... Men bedst af alt er at se den
store bredde af både bådtyper, og mandskab der igen i år deltog....
Det er gode tegn for de fremtidige 30 sø mil sejladser ...
 
36 både gennemførte sejladsen - 4 både udgik og 7 både valgte
ikke at starte...



 
Der var heller ikke i år nogen "officielle" protester , men der var en
del snak om både der startede for tidligt, eller ikke rundede
mærkerne / bøjerne rigtigt samt både der trods
sejladsbestemmelserne alligevel gik bag om bundgarnene på vej
imod Tudebøjen ....
 
Til det må vi så endnu engang indskærpe at skal vi i
sejladsudvalget have en mulighed for at reagere på sådanne
hændelser så er I nødt til at indgive en "officiel" protest.
 
Men vi er selvfølgelig lydhør overfor især hændelser der
tilsyneladende er de samme år efter år - her tænkes især på
reglerne om bundgarnene og det vil komme med i overvejelserne til
næste års sejladsbestemmelser hvordan vi løser dette, samt også
at ændre på vore start / mål linie så ikke den fast udlagte
kapsejladsbøje nr 7 ligger og "forvirre" ... Vi vil også overveje at til
30 sø milen at udskifte bøje 4 med en meget større rund
kapsejladsbøje der er mere synlig for ikke lokal kendte "sejlere"...
 
Vi havde jo i år delt bådene op i diverse DH-præmieløb og det har
også medført lidt snak, og vi vil næste år prøve at lave en bedre
opdeling, især af de store både. - Vi vil være glad for hvis du eller
din besætning har forslag til hvordan vi kan gøre denne sejlads
endnu sjovere at sejle, at du så vil sende dem til os..... Det er jo jer
som sejlere der er med til at forme sejladsen og gør den sjov at
deltage i.
 
Hermed tak til jer alle der deltog , håber at se jer alle igen næste år,
og også en stor tak til de frivillige der hjalp til med at få gennemført
dagen , og ikke mindst en stor tak til vore sponsore der med deres
støtte gør det muligt at lave en sådan stor sejlads....
 
Præmielisten er klar og der vil være åbent i vore klubhus på
sejladskontoret på 1 sal - Lørdag d. 9 oktober kl 10 - kl 12 for
afhentning af præmier - kan du ikke der så kontakt undertegnede
på tlf 20 80 00 71 - så du kan få din velfortjente præmie.....
 
Tak for i år
Køge Sejlklub
Kapsejladsudvalget



Henrik.


