
HoBugt Sejlklub
Klubmesterskab 2006

17/9 2006

Velkommen til klubmesterskab 2006 for storjoller.

Program:  kl. 10 Skippermøde
kl. ~13 Præmieoverrækkelse

Frokost og fælles afslutning

Vi sejler på bagbord trekantbane som vist:
Start- og mållinie mellem bøje 4 og flag på dommerbåd.

Startprocedure:
Varsel 5 minutter
4 minutter 4 minutter
1 minut 1 minutter
Start 0 minutter

Alle sejlere ønskes god vind og fair sejladser.

DELTAGERE:
1 2 3 4 5 6

Storjoller Plc. Plc. Plc. Plc. Plc. Plc. Point Plc.

Anna B-Hansen 4 3 3 3 13 4
Martin Enevoldsen 2 2 4 4 12 3
Christoffer Kristensen 3 4 2 2 11 2
Emil Jørgensen 1 1 1 1 4 1

Dommer: Michael Jørgensen

Samlet

 
På en perfekt sejlads søndag blev årets 
klubmesterskab for storjoller afviklet i fin stil. 
Lige inden 1. start havde Martin held med at miste 
storskødet men fik det dog klaret så starterne kunne 
sættes i gang. 
 
1. sejlads: Anna fik ikke sværdet langt nok ned 
inden bomning ved slagmærket men klarede det 
med en ”nær ved” kæntring. Indtil hun fik åbnet sine 
bailere, havde hun en del vand med i jollen på 
resten af sejladsen.  



 
2. sejlads: Ved bundmærket blæste det op og 
Anna måtte lette presset ved at luffe i vinden 
inden hun kunne falde mod slagmærket. Det gav 
de andre lidt forspring men da både Martin og 
Christoffer væltede under bumning ved 
slagmærket kunne Anna snige sig forbi Martin og 
holde den hjem. 
 

 
 
 
 
 
3. sejlads: Dagens bedste start blev lavet af Anna. 
Martin kom dog i front og holdt føringen indtil 
slagmærket, hvor han igen måtte om og se på 
sværdet (hvad er det egentligt han ser efter?). 
 
 
 
 

 
4. sejlads: Christoffer havde misset start tiden og kom suverænt sidst i gang, Det giver 
viljestyrke og han kæmpede sig op til nr. 2 (flot). Martin ramte slagmærket med bommen og 
måtte tage en 360-er inden han kunne fuldføre. 
 
 
 


