
 

 

              

Thurø Sejlklub 
 

Indbyder til 
 

SYDBANK CUP 
 

Den 1. og 2. september 2018 

 

 

 

Arrangør: Thurø Sejlklub indbyder A-, B- C- optimister samt Zoom 8,  RS Feva, Laser og 

E-joller til Sydbank CUP. Klasserne må forventes at sejle med flere jolletyper på 

samme bane afhængig af antal. Der skal min. være 3 tilmeldte joller i hver klasse 

for at klassen afvikles 

 

Bestemmelser: Stævnet afvikles efter ISAF’s kapsejladsregler (2017-2019).  

 C-sejlere sejler efter reglerne for enkel kapsejlads 

 Sejladsbestemmelser for stævnet kommer i ugen op til stævnet. 

 

 

Program: Lørdag, den 1. september 2018 

 

 08.30 Bureau åbner 

 09.30 Skippermøde for alle andre end C-sejlere 

 10.00 Skippermøde for alle C-Sejlere.  (C-sejlere sejler i Thurø bund)         

 11.00  Start på dagens 1. sejlads 

 17.00  Hygge og Fællesgrill med tilmelding senest mandagen før stævnet  

 

 Søndag, den 2. september 2018 

 

 09.00  Skippermøde for C sejlere 

 10.00  Start på dagens 1. sejlads  

 12.00  Slut for i dag for C-sejlere 

 14.00  Slut for i dag for alle øvrige sejlere 

 

Frokost: C-sejlere spiser frokost på land. 

 

 

Forsikring:  Alle joller og følgebåde skal have gyldig ansvarsforsikring 

 

Bureau: Bureau og officiel opslagstavle i TSK’s Havnehus, samt via siden Manage2sail. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Præmier: Der vil være præmier for hver 4. startende båd. Præmieoverrækkelsen vil ske 

hurtigst muligt efter sidste sejlads.  

 

Bane: Der vil være en bane både i Thurøbund og i Lunkebugten. C-sejlere sejler med 

 sikkerhed i Thurø bund. Øvrige klasser forventes at sejle på Lunkebugten. Der 

 sejles banesejlads begge dage 

  

Diverse: Begge dage er der mulighed for at købe is, kage, sodavand, kaffe/ te, frugt m.v. 

til rimelige priser.   

   

Startgebyr: Kr. 225,- for enmandsjoller og 325,- kr. for tomandsjoller, der pålægges et ekstra 

gebyr på 50% ved for sen tilmelding 

 

Spisning: kr. 125 for alle fra og med 12 år og op. Kr. 50,- for alle under 12 år. Børn under 5 

år spiser gratis. 

 

Camping: Det er muligt at opstille campingvogn på arealet ved Thurø Bund Yacht og 

Kutterværft. Der er meget begrænset areal til opsætning af små telte. Camping 

koster kr. 200,-  

 

Tilmeldingsfrist. Senest den 27. august 2018.  

 

Tilmelding/ 

 info  Tilmeldingen sker via nedenstående link: 

 

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/071a87e4-ed37-4594-8c94-296a7333e74d#!/ 

 

 

 Tilmeldingen er åben fra 01.07.2018 

 

 

 Vi glæder os til at se jer alle på Thurø, se film fra sidste års stævne: 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=DO3irvo0Kv8  

 

 

Evt. spørgsmål til stævneleder Mette Christoffersen telefon 23 37 68 76 eller mail 7111@mail-dk  

 

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/071a87e4-ed37-4594-8c94-296a7333e74d#!/
https://www.youtube.com/watch?v=DO3irvo0Kv8

