
 

 

  

 

Bugtens hygge kapsejlads til Tunø 17. maj 2019 

Sejladsbestemmelser og praktisk info. 

 
Starttidspunkt samt løbsinddeling for deltagende både vil fremgå af løbsliste, der vil blive mailet til 

deltagerne, hvis e-mailadressen er løbsledelsen bekendt – alternativt udleveret under morgenmaden i 

Sejlklubben BUGTENs klubhus.  

Der startes med respitstart, båden med højeste sømiletid starter først. 

Der kræves ikke målerbrev. Hvis måltal ikke er oplyst, sættes de af løbsledelsen, (hentes på websejler.dk) 

Alle tider er GPS-tider. Under morgenmaden vil der være et ur med officiel tid.  

Sejlnr.: Hvis en båd sejler med andet sejlnummer end det tilmeldte, skal det meddeles før start. Både af 
samme bådtype må ikke sejle med samme sejlnummer.  

Redningsvest: Alle besætningsmedlemmer skal bære redningsvest.  

Selvstyrer er tilladt. 

1. start Kl: 10 

Startlinje: Startlinje mellem udlagt bøje/flag og midterste gule fareafmærkning, ud for kanalen/Lighthouse 

Der sejles fra Aarhus Lystbådehavn til Tunø. Grøn sideafmærkning Fl.G.3s og Fl.G.5s ud for Aarhus 

trafikhavn, skal holdes om styrbord.  

Det er IKKE tilladt at sejle ind i trafikhavnen og der skal holdes en sikker afstand til færger og andre 

erhvervsfartøjer. 

Det er frivilligt om Tunø holdes om styrbord eller bagbord. 

Lysbøjen (Fl.G.3s), Kukkeren ved Tunø Røn skal holdes om styrbord, dog ikke hvis Tunø holdes om bagbord. 

Mållinjen: Mellem den røde og den østligste grønne havnebøje, ved indsejlingen til Tunø havn, alternativt 
udfor linjen i en 20 meters forlængelse. Kan bruges i tilfælde af pladsmangel mellem bøjerne. 

Det påhviler sejlerne selv at notere måltid og placering, før og efter båd noteres og afleveres til 

løbsledelsen ved ankomst til Tunø. 

Tidsbegrænsning, en båd der ikke har passeret mållinjen kl: 17.00, noteres som DNC 

Løbsledelsen kontaktes hvis en båd udgår, på tlf. 26843236 

Sejladsen slutter på Tunø, hjemsejlads tidspunkt er frivilligt. 



 

 

Havnepenge betales af den enkelte, ved ankomst til Tunø, til Peder Bo Nielsen. 

Der er aftalt speciel pris med Tunø havn, 120.-kr. 

 

Der arrangeres fælles grill/spisning om aftenen,  

sejlerne medbringer selv mad og drikkevarer, service mm. 

SBA sørger for grillkul. 

Præmier uddeles under fællesarrangement. 

 

 

 

 

 

 

 

Bådens navn: 

Skipper: 

I mål kl: 

Før sejlnr.: 

Efter sejlnr.: 


