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Ho Bugt Sejlklub  
Sanatorievej 2  
DK-6710 Esbjerg  
 
 
Kapsejladsområdet vil være i Ho Bugt – som er en del af Nationalpark Vadehavet og nu også på 
Unesco verdensarvs liste på lige fod med vest Norges Geirangerfjord and Nærøyfjord og Rapa Nui, 
læs selv mere her http://whc.unesco.org/en/list/ 
 
Sejladsbestemmelserne udleveres ved registrering.  
 
Banerne vil være op-nedbaner, trekantbaner eller trapezbaner. Alternative baner kan blive aktuelle, der 
vil blive grundigt informeret om dette ved skippermødet. En sejlads varighed planlægges til 40 
minutter. Vi sejler i vadehavet, banerne vil blive lagt med hensyn til dette, altså at der kan sejles med 
fuldt sværd banen rundt. Tidspunktet for sejladsen er valgt ved nøje studering af tidevandstabellerne.  
 
Strafsystemer: Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes med en-rundes-straf.  
 
Point: Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A. a. Færre end 5 sejladser, ingen 
fratrækker. b. 5 – 8 sejladser. 1 fratrækker. c. 9 eller flere sejladser. 2 fratrækker.  
 
Deltagelse og tilmelding: Stævnet er åbent for Wayfarer joller med gyldigt klassebevis.  
 
Tilmelding sker via internetsiden http://wayfarer.dk  
 
Gebyr for deltagelse inklusiv: Aftenforplejning for dem der ankommer fredag. Morgenmad lørdag. 
Smør selv madpakke lørdag. Lottes hjemmelavede æblekage lørdag eftermiddag. Sejler middag 
lørdag. Morgenmad og formiddagskaffe søndag. Smør selv madpakke søndag Skrub af mad inden 
hjemtransport. Kr: 700,- pr. båd.  
 
Drikkevarer kan købes til absolut rimelige priser.  
 
VED TILMELDING FØR D. 1 AUGUST GIVES DER 100,- KR. I RABAT  
 
Indbetaling kan ske til kontonummer 7701 – 2097440  
skriv: ”JM” og dit sejlnummer f.eks. ”JM 5436” 
 
Tidsplan (foreløbig, endelig tidsplan oplyses ved indskrivning):  
Fredag d. 18 august.  
Indkvarteringsmesteren vil modtage og vise tilrette, og nærende aftenforplejning vil stå klar. 
 
Lørdag d. 19 august. Højvande kl. 13:44  
08:00 Bureauet åbner, registrering og morgenmad.  
10:00 Skippermøde. Sejlads området ligger få minutters sejlads fra stranden.  
11:00 Første sejlads. Der forsøges at gennemføres 4 sejladser.  
17:00 Eventuelt kulturelt tilbud 
19:00 Festmiddag.  
 

http://whc.unesco.org/en/list/
http://wayfarer.dk/
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Søndag d. 20 august Højvande kl. 14:27 
09:00 Morgenmad.  
10:30 Skippermøde.  
11:30 Første sejlads. Der forsøges at gennemføres 4 sejladser.  
15:00 Absolut sidste starttidspunkt. 
 
Indkvartering:  
Der vil blive arrangeret indkvartering. Teltplads enten på bådpladsen eller ved klubhuset. På 
bådpladsen kan biler og mobile hjem også parkeres. Ønsker man private hytter så er der 1 km fra 
sejlklubben Sjelborg camping. Ellers vil vi forsøge at indkvartere folk privat, altså dem der kunne 
ønske dette. Kontakt Thomas Krogsgaard (+45 2629 2982 - tbk@esenet.dk) han er 
indkvarteringsmester og rigtig meget hjælpsom.  
 
Efter sejladserne lørdag er der Lottes hjemmelavede æblekage og vi arbejder på at kunne tilbyde på et 
lokalt kulturelt arrangement. 
 
Vi glæder os til at være vært for jer, og vi vil gøre vores yderste for at det bliver en god sports 
weekend med indlagt hygge og naturoplevelser  
 
Kapsejladsudvalget  
Ho Bugt Sejlklub  
http://HBSejlklub.dk  
 
 
Yderlig information fås ved henvendelse til Indkvarteringsmester Thomas (+45 2629 2982 - 
tbk@esenet.dk), til stævne koordinator (Michael Jørgensen +45 5161 3977 – michael.jo@city.dk) 
Eller til formand (Bjarne +45 2427 7607 – formand@HBSejlklub.dk) 
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