
Indbydelse til Pointsejladser 2020 
 
Aarhus Sejlklub afholder i år fælles pointsejladser på tirsdage i efterårssæsonen. Vi sejler 
klasseløb og efter DH. 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. Der vil 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 8 aftener i efteråret. Forårsserien blev jo desværre aflyst pga. 
COVID19. Efterårsserien: tirsdage 11. august - 29. september, med 1. start kl. 18.30 før 1. 
september og kl. 18.15 efter denne dato.  
Banen vil være en lige op og ned bane med start og måltagning nær bundmærket/gaten. 
 

Sejladsbestemmelser 
Sejladsbestemmelser og løbslister kan hentes på hjemmesiden www.pointsejladser.dk,  
når disse foreligger. Der sejles efter ISAF´s kapsejladsregler 2017-2020 samt seriens 
sejladsbestemmelser.  
Der anvendes lavpointsystem efter tillæg A4. Præmier for hver 5. tilmeldte pr. løb. 
Præmieuddeling vil foregå sammen med sæson-evaluering samt lidt at spise tirsdag 6. oktober. 
Lokation kommer senere. 
Uafhentede præmier vil blive udloddet til de fremmødte, som ikke i forvejen er 
præmietagere. 
 

Tilmelding 
Tilmelding foregår via vores fælles hjemmeside på adressen: www.pointsejladser.dk . 
Tilmelding og betaling foregår via nemtilmeld.dk, således at tilmelding og betaling sker i en 
arbejdsgang. Det letter administrationen for udvalget og gør det også mere enkelt for deltagerne. 
Startgebyret er kr. 400,- for efterårssæsonen. Tilmeld jer NU – der er åbent for tilmelding på 
hjemmesiden. 
 

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.  
De største felter får egen start, så husk at opmuntre din nabo i klubben til at komme med. 
 

Information 
Resultater og anden information vedrørende Pointsejladserne kan findes på 
www.pointsejladser.dk. Gastebørs og øvrig kommunikation deltagerne imellem kan ske via 
pointsejladser på facebook 
 
 
Med sejlerhilsen  
Aarhus Sejlklub 


