
Indbydelse til Pointsejladserne 2011 
 
Århus Sejlklub og Egå Sejlklub afholder igen i år fælles pointsejladser på tirsdage i forårs- og 
efterårssæsonen, samt tune-up lørdage. 
Tirsdag 4. oktober vil der være samlet præmie-uddeling samt lidt at spise i Egå Sejklubs klubhus. 
Vi sejler klasseløb og efter DH 2011. Alle kølbåde kan deltage. Sejladserne afvikles på bane ved 
Ryes Flak.  
Vi lægger som vanligt banen (topmærke og gate) fra gang til gang, og vi vil forsøge at nå to 
sejladser pr. aften når vejret tillader det, dog kun én pr. aften i september. I år vil der være 
mulighed for fuld mix af løb og antal omgange – så hold godt øje med dommerbådens signaler. 
 

Sejladser  

Der vil blive afviklet en serie på 11 aftener i foråret og en serie på 9 aftener i efteråret.  
Forårsserien: tirsdage 19. april - 28. juni og efterårsserien: tirsdage 2. august - 27. september, 
med 1. start kl. 18.30 før 1. september og kl. 18.00 efter denne dato.  
Banen vil være en lige op og ned bane med start og måltagning ved bundmærket/gaten. 
Efter 4 gennemførte sejladser kan 1 sejlads fratrækkes,  efter 8 gennemførte sejladser kan 2 
sejladser fratrækkes, efter 10 gennemførte sejladser kan 3 sejladser fratrækkes og efter 13 
gennemførte sejladser kan 4 sejladser fratrækkes.  
 
Der tilbydes ekstra træningssejladser:   
Tune-up: lørdage 23. og 30. april med start kl. 11:00.  
 

Sejladsbestemmelser 

Sejladsbestemmelser og løbslister kan hentes på hjemmesiden www.pointsejladser.dk . 
Der sejles efter ISAF´s kapsejladsregler 2009-2012, samt seriens sejlads-bestemmelser. 
Der anvendes lavpointsystem tillæg A 4. Præmier for hver 5. tilmeldte pr. løb. 
 

Tilmelding 

Tilmelding foregår via vores fælles hjemmeside på adressen: www.pointsejladser.dk . 
Betalingen foregår ved at indbetale beløbet på girokonto 7579233, brug kortart 01. Husk: Oplys 
bådtype og sejlnummer samt navn på skipper. Bemærk tilmeldingen er først gyldig når både 
tilmeldingen på hjemmesiden og betalingen er registreret, og først derefter har man ret til at 
deltage i sejladserne. Sidste frist for rettidig tilmelding/betaling er mandag 11. april.  Ved senere 
betaling tæller båden først med i sejladser 7 dage efter tilmelding.  
Startgebyret er kr. 400,00 for hele sæsonen.  
 

Løb 

Der vil blive arrangeret klasseløb for klasser med min. 5 deltagende både ved udløb af 
tilmeldingsfristen til første sejlads.  Eftertilmeldte både vil blive placeret i de oprettede løb.  
 

Information 

Resultater og anden information vedrørende Pointsejladserne kan findes på 
www.pointsejladser.dk  
 
 
Med sejlerhilsen  
Århus Sejlklub og Egå Sejlklub  
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