
Infomøde 08.04.2018- Sejlsportsligaen J/70

Tilstede: 

Karin, Jens, Henrik, Frank, Niels, Jørk, Stein, H. Fur, J.P Riber, H.H. Riber, Finn B, Jesper 

Afbud Michael J  

Referent Finn B. 

Opsamling fra mødet 

Thomas informerede om ligaen, som er en turnering for 36 sejlklubber fordelt med hhv. 1. og 2. division 

med 18 klubber i hver division. Der sejles i J/70 i Fleetraces i sejladser med 6 både. Hver sejlads er ca.

12-15 min pr sejlads.  

Der sejles i ”flights” med ca. 45 afviklede sejladser pr weekend. Dvs. hver klub (deltagerbåd) afvikler således 

15 sejladser pr weekend. Der sejles op ned baner. 

Båden transporteres fra stævne til stævne på trailer og man flytter selv båden. Der skal trailerkørekort til. 

Jens L, Stein og Thomas har trailerkørt (Jens L deltager ikke)

Hvert hold får BIBs overtrækstrøjer med klubnavn, slogan og evt. sponsor. Forslag til logo:  Ho Bugt Seal´s -

Esbjerg seals,- Esbjerg Waves Logo besluttes onsdag.  

 ”INGENIØRVÆRKET Aps” v,  Finn B -sponsorer kr. 3000 til trøjer. Sender logo til Thomas. 

Andre fakta: 

• Som tilmeldt klub er vi forpligtet til at deltage i alle 4 stævner.

• I HBS er Thomas kontaktperson

• Vi skal stille med gummibåd med skipper til 2 stævner. Jeppe Smiegelov stiller sig til rådighed med

båd, hvis han kan de pågældende weekender.

• Vi transporterer selv båden J/70 fra et stævne til et andet.

• Fremstilling af grafisk fil til BIBs overtrækstrøjer m navn / logo. Forslag til logo til Thomas asap.

Hvad forpligter Du dig til. 

• Tilmelding til stævnet som Du skal sejle i

• Koordinering med besætning

Betaling til HBS 

• 500 kr. pr stævne. Pr / person (4 mands besætning)
250 kr. pr. mand ud over 4 mands besætning for hele weekenden.
500 kr. i selvrisiko pr. skade pr. mand (kun hvis det er uforsvarlig sejlads)•

•

Betaling til Sejlsportsligaen
250 kr. pr. mand ud over 4 mands besætning for hele weekenden.
180 kr. for ALLE, for lørdags middag og fest.

•

•

Total pr. mand pr. stævne 680 kr.



Stævner: 

• Frederikshavn 2-3 juni

• Kerteminde 23-24 juni

• Skovshoved 18-19 august

• Århus 1-2 september

Opsamling 

• Horsens sejlklub har trænings kapsejlads d 14- 15 april. Pris 700 pr mand v 4 mand.

• Weekenden efter d 21-22 april er der endnu et stævne som afholdes i Horsens. Her kan der også

sejles. Der udlånes desuden både i Horsens hvor der kan trænes hverdagsaftner. Tjek Horsens

sejlklubs hjemmeside

• Hans Henrik opretter facebook gruppe, så vi indbyrdes kan lave aftaler og sammensætte

besætninger så vi kan få arrangeret et par træningsaftner. På dette forum kan der indbyrdes laves

aftaler om træningssejlads i Horsens, hvor både kan lejes. Pris kr. 600 pr gang for 3 timer pr 4

mands besætning.

• Thomas opretter Doodle hvor individuel tilmelding for HBS medlemmer kan ske. Interesserede

kontakter Thomas.




