
Kære Sejler ved Skippers Pipes Cup 2020 Thurø 

 

Der er nu lidt under en uge til at vores stævne Skippes Pipes Cup 2020 løber af stablen og vi vil med dette 

skriv sikre os, at alle deltagere og forældre kender retningslinjerne for stævnet, som er anderledes end det 

vi normalt laver stævner under. 

Vi er underlagt forsamlingsforbuddet på 100 personer og derfor vil vi meget gerne opfordre til at man ikke 

tager hele familien med til stævnet, men kun 1 pers hvis muligt. Derudover vis hensyn og afstand til 

hinanden og husk at tage ekstra sprit med, vi har også på havnen.  

 

Derudover tager vi følgende forholdsregler: 

 

Bureau 

Der vil ikke være registrering i bureau lørdag morgen ved ankomst. Derfor skal alle sejlnumre være 

kontrolleret og korrekte ved ankomst. Ændringer skal sendes senest torsdag d.3sep til dj@oure.dk. 

 

Sygdom 

Hvis en sejler bliver syg op til eller får symptomer på Covid-19 og/eller er forhindret i at komme, send da en 

mail hurtigst muligt til dj@oure.dk alternativt en sms på 2126 6627. Hvis du endnu ikke har betalt er det 

tiden at få det gjort nu, ellers går pladsen til den næste. 

Der er flere sejlere der stå i kø for at få lov at være med, så jo før des bedre. 

 

Velkomst 

Der bliver ikke fælles åbning af stævnet, som skrevet i indbydelsen, men der vil blive afholdt skippermøde 

for C og B sejlerne på land i deres zone kl. 10.00, hvor vi gerne vil bede om at det KUN er sejlerne der 

deltager, så vi kan have den fornødne afstand til hinanden. 

 

Opslagstavle 

Resultater vil løbende være tilgængelige på manage2sail under vores stævne og her vil ændringer og øvrige 

meddelelser også blive postet. Vi vil for alt i verden undgå at samle folk omkring klubhuset! 

 

Fællesspisning 

Vi har aflyst den planlagte fællesspisning, men vi tænder op i grillen og håber at der stadig kan blive en 

hyggelig aften ud af det, selvom det ikke er i vanlig Thurø-stævne ånd. Hvis du har betalt for spisning, så 

skriv til en mail med reg. og konto nr. Så du kan få dine penge retur. 

 

Trænerbåde. 

Hvis I har en trænerbåd, skal den tilmeldes på manage2sail.dk senest torsdag d. 3 sep. 

I tilmeldingen skal det fremgå, Antal pers. Og et tlf. Nummer. Husk så få i båden som muligt, hjælp 

hinanden og hinandens sejlere da vi meget gerne vil have begrænset antallet af tilskuere på vandet, af 

hensyn til forsamlingsforbuddet. 

 

Hvordan kan du følge sejladserne. 

Husk en kikkert og tag bilen et smut til Valdemar Slot, hvis du gerne vil følge sejladserne på Lunkebugten 
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hvor Zoom8/A opti sejler, det er som regel tilskuervenligt derfra. 

Opti C/B banen kan som regel følges fra sejlklubbens broer. 

 

Isætning af trænerbåde 

Kan foretages fredag fra kl. 17.00 enten via kran eller ved et af de to slæbested ( se på oversigtskort). 

Traileren skal væk fra havnen hurtigst muligt efter og sættes på et af de anbefalede steder lidt væk fra 

sejlklubben(se kort manage2sail) 

Følgebåde kan isættes indtil lørdag morgen kl. 9.30 og igen efter sejlerne er taget på vandet. Vi anbefaler at 

det foretages fredag aften, hvis overhovedet muligt. Ellers kom i GOD tid, havnen er lille og vejene smalle. 

 

Zoner på land og vand- inddelt i grupper! 

Zoom8 og Opti A sejler på samme bane på Lunkebugten. Baneområde og baneskitsen kommer på 

manage2sail. 

Opti C og Opti B sejler I Thurøbund på næsten samme bane, se tegning. For B sejlerne, er dette en ændring 

og betyder kortere sejladser og flere af dem. B sejlerne får udleveret en vimpel til sprydstagen ved 

skippermødet. 

 

På land deler vi ligeledes de to baner i 2 land-zoner. Se oversigtskort på manage2sail. 

Det betyder i praksis at Zoom8 og Opti A sejlerne står henne ved Thurøbund Yacht & Kutterværft under 

hele stævnet og benytter det tilhørende slæbested. Der er en tilhørende toiletvogn, der kan benyttes. Der 

vil være tydelig skiltning, guidening og markering af de to områder, når I kommer til havnen. Slæbestedet 

for opti A og Zoom8 er ikke optimalt, men det bedste alternativ, for at skille de to grupper af, så hjælp 

hinanden på land/vandet. 

Opti C og B-sejlerne er placeret foran klubhuset- og går også på vandet fra slæbestedet ved klubben. Vi 

opfordre til at sejlerne så vidt det er muligt klæder om hjemmefra og venter med bad, hvis muligt 

 

Protester 

Såfremt der er protester på Zoom8/A banen, vil de blive afholdt i gruppens landzone (på dommerbåden) 

Det vil fremgå tydeligt på manage2sail 

Evt. protester på B-banen vil blive afholdt på C-B banens dommerbåd. 

 

Præmieoverrækkelse 

Vil blive afholdt løbende i de samme to grupper, eller enkeltvis, når klassen er færdig med at sejle. 

Nærmere info om tid og sted følger på manage2sail. Husk afstand under præmieoverrækkelsen, da mange 

naturligt vil forsamles her. 

 

Facebooksiden Skippers Pipes Cup 2020 Thurø 

Her vil vi dele billeder og videoer fra stævnet og vi håber I vil hjælpe til og ligge gode billeder op. 

Vi glæder os til en god weekend med forhåbentlig masser af fornøjelig sejlsport. 

 

Sejlerhilsen 

Thurø Sejlklub 

Ditte Juul 

Documents related to this email: 

 

Oversigts kort Gambøt https://www.manage2sail.com/en-US/Home/DownloadDocument/4cc420a1-7c60-

https://www.manage2sail.com/en-US/Home/DownloadDocument/4cc420a1-7c60-4016-a23d-f4a35f302e7a


4016-a23d-f4a35f302e7a 

Trailer Parkering 1, Gambøtvej https://www.manage2sail.com/en-

US/Home/DownloadDocument/db51154a-ff16-4824-b628-dc2c5d2f54d3 

Trailer Parkering 2, Rolf Krakes vej https://www.manage2sail.com/en-

US/Home/DownloadDocument/fa6f1ee7-d5c8-48e8-98ac-4f7c09126ed5 

Oversigt Baneområder https://www.manage2sail.com/en-US/Home/DownloadDocument/5f317445-54bc-

4f47-8118-38d33780a5c6 
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