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Sydfynsk Mesterskab er for 4-mands hold fra en sydfynsk
sejlklub, som er en del af Sejlsport Sydfyn. Hver klub kan
deltage med et valgfrit antal 4-mands hold.

Alle tilmeldte hold kan deltage i Thurø Sejlklubs normale
træning, som typisk afholdes om torsdagen fra kl.17, juli
undtaget.

Deltagergebyret er 100 kr pr mand, både til mesterskabet og
til torsdagstræning pr gang. Alternativt betales 550 kr for en
halvsæson, hhv. før eller efter sommerpausen i juli.

Til mesterskabet er inkluderet efterfølgende moleøl og vi gril-
ler nok også en pølse.



Hvordan foregår det?

Sejladserne afholdes i topmoderne sportsbåde af typen J70. Der sejles et antal sejlad-
ser a 12 minutter. Deltagerne skal være rutinerede sejlere.

Sydfynsk Mesterskab er et lokalt mesterskab, som afvikles som en tro kopi af den
danske Sejlsportsliga. Samme bådtype, samme type bane (2 gange rundt på lille op og
ned bane, publikumsvenligt tæt på land),  Der dømmes med det samme på vandet fra
RIB-gummibåde (altså ingen protestkomité). Alle sejlere er velkomne uanset alder og
køn.

Der sejles i 6 både med maksimalt 12 mandskaber. Forinden udarbejdes Flightplan,
som viser hvilke sejladser hvert hold skal deltage i. Sejladserne afvikles fra Thurø
Sejlklub i Thurø Bund. Der sejles ikke i tordenvejr og/eller mere end 12 sekundmeter.

I kan komme ud at træne inden Mesterskabet

Hvert hold kan deltage i de ugentlige træningsessioner. Følg blot med på facebook-
gruppen »Thurø Sejlklub j70 intern«.

Tilmelding og info

Ikke bindende interessetilkendegivelse til J70@thuroesejlklub.dk. Eller telefonisk til
Morten på tlf. 2324 1334. Så hører I nærmere.

mailto:J70@thuroesejlklub.dk


Der kæmpes...... Der sejles i idylliske Thurø Bund

Team spirit, TSK i Sejlsportsligaen På kryds

   SSS på slap line i Sejlsportsligaen

* Sejlsport Sydfyn er et samarbejde mellem
sejlklubberne på Sydfyn


