
DM: Formular 18 

Jysk Mesterskab: 

Wayfarer og Folkebåd 

            

  

     

Aarhus Sejlklub                           Sejlklubben Bugten 

 
  

Aarhus Festuge Cup 2018 

Joller & Kølbåde 8.-9. september 
 

 

 

 

 

Sejlklubben Bugten og Aarhus Sejlklub indbyder – i samarbejde med 

Kaløvig Bådelaug - til Aarhus Festuge Cup for Voksenjoller og Kølbåde fra 

Aarhus Lystbådehavn.  
 

Klasser: 

Joller: Formular 18 (DM), Contender, Wayfarer (JM), 505,  

Kølbåde: H-båd, Folkebåd (JM), Albin Express, Spækhugger, 

Scan-Kap 99.   

Andre standard- eller klasse-både med minimum fem 

deltagende både kan anmode om at deltage.  

  

Regler: 

Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og 

Dansk Sejlunions forskrifter. Stævnet er klassificeret som reklame kategori "C" regulativ 20.  

 

Tilmelding: 

Tilmelding (herunder tilkøb af morgenmad/smørselv madpakke og fest middag lørdag) sker via 

Manage2Sail (https://www.manage2sail.com/e/AFC18). Tilmeldingslisten opdateres løbende og 

ses samme sted.  

Tilmelding og indbetaling senest tirsdag 28. august 2018.  

Ved tilmelding og betaling senere tillægges startgebyret kr. 100.  

 

Startgebyr: 

Kølbåde: To-mandsjolle: Enmandsjolle: 

500 400 300 

 

https://www.manage2sail.com/e/AFC18


Registrering: 

Foregår i Sejlklubben Bugtens klubhus.  

Fredag d. 7. september kl. 17 – 20 og lørdag d. 8. september fra kl. 8.00. 

 

Sejladsbestemmelser:  

Kan downloades fra eventsidens elektroniske Notice board på Manage2Sail 

(https://www.manage2sail.com/en-US/Home/NoticeBoardFragment/event/AFC18). 

Bureauet har åbent kl. 18 – 20 fredag og alle stævnedage fra kl. 08.00 til 2 timer efter afslutningen 

af dagens sidste sejlads.   

  

Sejladser: 

Der sejles på tre baner:  

Bane 1: Kølbåde 

Bane 2: Joller (bortset fra Formular 18) 

Bane 3: Formular 18.  

 

Der tilstræbes gennemført minimum 6 sejladser med varsel til første start lørdag kl. 10.00 og 

søndag kl. 10.00. 

Ingen startprocedure vil blive begyndt senere end søndag kl. 14.30. 

 

Ved alle sejladserne er der op-ned bane med gate i bunden samt afvisermærke i toppen, ved 

Contender joller tilstræbes mulighed for et slagmærke.  

 

Banelængden tilstræbes til at kunne gennemsejles på ca. 35-50 min. i gennemsnit. Sejladsområde 

er kapsejladsområdet NØ for Aarhus Lystbådehavn.   

 

Afslutning: 

Præmieuddeling snarest muligt efter sidste sejlads søndag.  

  

Yderligere information: 

Vil løbende kunne findes på https://www.manage2sail.com/e/AFC18.  

Eller ved direkte henvendelse til stæveleder Jens Fast:  

Mobil 24 69 66 59  el. klubmail: mail@aarhussejlklub.dk 

 

Andre oplysninger  

Kran  

Der er bemandet kran gratis til rådighed fredag kl. 18 – 20, lørdag kl. 8 – 9, og efter sejladserne søndag.   

  

Overnatning 

Der vil være mulighed for at opslå telt eller parkere campingvogn på bådpladsen. Der opkræves betaling for 

opstilling af campingvogn/mobilehome på lige fod med gæstesejlere og prisen er kr. 100,-/døgn for en 

campingvogn. Der vil i begrænset omfang være mulighed for overnatning i private kølbåde. Dette 

koordineres af de enkelte klasser ved henvendelse til stævneledelsen, seneste den 28. august. 

  

Forplejning: 

Der kan bestilles morgenmad og madpakker til lørdag og søndag for kr. 75,- pr. dag pr. person. Middag 
lørdag aften koster kr. 200,-  pr. person. Bestilling og betaling sker ved tilmeldingen.  

https://www.manage2sail.com/en-US/Home/NoticeBoardFragment/event/AFC18
https://www.manage2sail.com/e/AFC18

