
2-STAR-SEJLADS 2015
Frederikshavn-Strandby
LØRDAG DEN 13. JUNI 2015

Kapsejladsudvalgene i Sæby, Frederikshavn og 
Strandby sejlklubber indbyder til 2-STAR sejlads. 
Sejladsen indgår i Kommune Grandprix, som består 
af yderligere 3 stævner.
Formålet med sejladsen er at være sammen om vor 
fælles interesse og at så mange som muligt får lyst 
til at deltage.

Hver båds besætning skal bestå af 2 sejlere.  
Det står frit for, hvilke sejl man ønsker at anvende.
Der er ikke krav om målebrev. Har båden ikke 
målebrev tildeles den et handikap i henhold til 
Sejlunionens database for samme bådtype med de 
ønskede sejl.

Der sejles på en ca. 13,8 sømil lang bane mellem 
Frederikshavn og Strandby.
Der vil blive startet med ”omvendt start”, d.v.s. at 
hver båd får sit unikke starttidspunkt afhængig af 
bådens handikap. Vinderen er den båd, det først 
passerer mållinjen i Strandby. 

Program
Kl. 8.30 Morgenkaffe i FSK’s klubhus
Kl. 9.00 Skippermøde
Kl. 10.00 Start – første båd
Tidsbegrænsning for sejladsen kl. 14.30
Kl. 15.00 Frokost i Strandby Sejlklubs klubhus

Startgebyr: kr. 150,-
Deltagelse i frokost i Strandby: Kr. 80,- 
(børn halv pris)
Betaling af startgebyr og evt. for deltagelse i 
frokost i Strandby sker i forbindelse med morgen-
kaffe og skippermøde i FSK.

Tilmelding til sejlads og frokost: Senest onsdag 
den 10. juni kl. 22.00.
Tilmelding til:   

Strandby Sejlklub: 
Peter Lorentzen 
Tlf. 28 138 909 
Mail: tolerenzen@yahoo.dk

Frederikshavn Sejlklub: 
Jan Larsen 
Tlf. 51 632 983  
Mail: jan28.jl@gmail.com

VED TILMELDING SKAL FØLGENDE OPLYSES:
• Bådnavn og type
• Sejlnummer, målebrev nr., om spiler eller/og   
   genaker anvendes.
• Skippers navn, adresse, mobilnummer og e-mail.
• Antal personer der ønsker at deltage i frokost.

“After sail”
Hvis sommeren viser sig fra sin gode side, vil vi gerne 
gøre det lidt hyggeligt for de deltagere som har 
lyst til at blive i Strandby lidt længere. Klubhusets 
faciliteter er til fri afbenyttelse for deltagerne, og 
kl. 18.00 vil der blive tændt op i den store grill ved 
klubhuset. Så skal man bare selv medbringe det 
mad og drikke man ønsker at tilberede.
 
I forbindelse med sejladsen kan deltagende både 
naturligvis overnatte gratis i Strandby Lystbåde-
havn.

Vel mødt!
Kapsejladsudvalgene i Sæby, Frederikshavn og Strandby


