
 

                           INDBYDELSE 
 

 
 

Lørdag, den 12. september 2020. 
 

                    

    Agersø rundt med respiten forud, en distancekapsejlads for og med plads til alle! 

 

Sejladsen afvikles for tursejlende kølbåde, racing kølbåde samt for racing flerskrogsbåde.   

Kølbådenes respittid udregnes på forhånd efter DH2020 GPH sømiltid, og for 

flerskrogsbådenes vedkommen efter Texel.  

Der startes med respiten forud, således bør alle kølbåde i teorien komme samlet i mål, og 

samme er gældende for flerskrogsbåde. En teori som ikke holder i praksis! 
 

Dagen starter med fælles morgenbord, efterfulgt af lækker sejlads rundt om Agersø. Ved 

ankomst til Korsør vil der være mulighed for ”aftersailing” inden præmieoverrækkelse 

foregår. Dagen slutter af med fælles grillarrangement for dem som ønsker at deltage i dette. 

Korsør sejlklub har service man kan benytte så dette ikke skal medbringes 
 

Skippermøde afholdes kl. 8.00 og første kølbåd starter klokken 9.00.   

Starttid kl. 9.00 gælder for en IFèr uden spiler, højere sømiltider vil skulle starte før kl. 

9.00. 

Første flerskrogsbåd vil blive startet 10:00 og er ikke sammenlignelig med kølbåde. 

Starttidspunkterne vil fremgå af løbslisterne. 

    De største både starter erfaringsmæssigt omkring kl. 11. 

    Deltagerliste kan ses fra torsdag aften på:   https://www.facebook.com/groups/974286495962568/ 

     Og formentligt også på:  https://www.korsoersejlklub.dk/  

     

https://www.facebook.com/groups/974286495962568/
https://www.korsoersejlklub.dk/


 

 

 

        Agersø Rundt 2020 sejles i følgende grupper på en 26,75 sømil bane. 

 

1. Tur-gruppen, hvor der sejles uden spiler, genakker eller code zero.  Målerbrev er ikke 

påkrævet og der sejles efter søvejsregler. Dannebrogsflag skal føres synligt. 

 

2. DH-Racing Doublehanded-gruppen. 
 

3. DH-Racing-gruppen.  
 

4. DH-Racing singelhanded-gruppen. (Der vil være skærpede sikkerhedskrav for deltagere i dette løb) 

 

5. Flerskrogsbåde. (flerskrogsbåde vil ikke deltage i dysten om de traditionsrige vandrepokaler og heller ikke blive kåret som overaltvinder) 

 

Afhængig af antal tilmeldte både i hver gruppe, vil bådene blive ”løbsat” i mindre løb ud 

fra en vurdering foretaget af sejladsledelsen.  

Hvis 3 eller flere både af samme konstruktion tilmelder sig, vil sejladsledelsen oprette et 

løb for disse. 

 

Der uddeles præmier til hver 3. startende både i hvert løb. 

Præmieuddelingen planlægges til kl. ca. 1 time efter sidste båd er i mål. 

 

For deltagelse i gruppe 1 kræves ikke målerbrev, og denne er forbeholdt turbåde. Både 

som tilmelder sig i gruppe 1 vil få tildelt en anslået sømiltid baseret på oplysninger fra 

www.websejler.dk  

 

Både som deltager i løb 1 skal tage hensyn til både i løb 2+3+4+5 og bør undlade at sejle 

tæt og tage vinden fra deltagere i racing løb.  

 

Har man ikke gyldigt målerbrev, men ønsker at deltage med spiler / genakker, kan 

kapsejladsudvalget i Korsør Sejlklub give dispensation for deltagelse i gruppe 2+3+4+5. 

 

For både i gruppe 2+3+4+5 anvendes de sømils tider som er registreret i Dansk Sejlunions 

database søndag den 1. september.  

Både som ikke har målerbrev og søger dispensation for at deltage i løb 2-3-4 eller 5 skal 

være tilmeldt sejladsen senest 1 september.  

 

Sejladsens tidsfrist vil være måltagning senest kl 19.00. 

 

Tilmeldingsfrist: 
Tilmelding er uforpligtigende så har du deltagelse i tankerne så tilmeld dig straks det øger 

interessen for sejladsen og letter arrangørernes arbejde. 

Seneste frist for tilmelding er torsdag den 10 september klokken 12:00 

 

Startgebyr: 

Startgebyr er på 300 kroner og det betales på dagen i bureau, enten kontant eller via 

mobil-pay.  

 

http://www.websejler.dk/


 

Inkluderet i startgebyret er: 
 

• 26,75 sømil sejlads i varierende farvand. 

          

• Gratis havneplads i Korsør marina for bemandet båd fra fredag til søndag. 

 

• Gratis havneplads i Korsør marina for ubemandet båd fra onsdag til fredag. 

 

• Gratis havneplads i Korsør marina for ubemandet båd fra søndag til onsdag. 

 

• For deltagere der ankommer weekenden op til sejladsen og til onsdagen før               

sejladsen som efterlader ubemandet båd betales 50% af havnetaksten.  

Samme er gældende fra onsdag efter stævnet og til førstkommende weekend.   

 

• For både med centerløft op til 3,2 tons fri brug af svingkran fredag til søndag.  

 

• Morgenbord lørdag for besætning. Antal oplyses i tilmelding. 

 

• Grill selv aften lørdag hvor man selv medbringer mad og drikkelse. 
 (sejlklubben tænder grillen og øl og vand kan trækkes i automaten for 10 kr. kontant eller via mobil-pay) 

 

• Fri brug af klubhus service til grill aften opvaskemiddel, viskestykker og sulfo    

udleveres    

   

•         Hvis der søndag morgen er morgenbrød til overs fra lørdag en man velkommen  

        til at spise af dette.  

 

Program. 

 Bureauet åbner for registrering kl. 07:00 

 

 Morgenbord i / ved klubhuset fra kl. 07:00 

 

 Skippermøde kl. 8.00 

 

 Første start kl. 9.00 løbende respitstarter indtil ca. kl. 11.  
(Starttid kl. 9.00 gælder for en IFèr uden spiler, højere måltal vil dog starte før kl. 9.00) 

 

 Efter sejladsen pølser og drikkevarer til rimelige priser ved klubhuset 

 

 Løbspræmier vil blive uddelt cirka 60 min efter sidste måltagning. 

 

 Grilles tændes op til hyggelig grill selv aften, så den er klar cirka 18:30. 

 

Link til tilmelding:  

https://www.korsoersejlklub.dk/agersoe-rundt/agersoe-rundt-2020/ 

 

     Håber vi ses til årets distance sejlads på Storebælt! 
     

Med sejlerhilsen Korsør Sejlklub 

https://www.korsoersejlklub.dk/agersoe-rundt/agersoe-rundt-2020/


 

Sponsorer og oversigtskort Agersø rundt 2020. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


