AS Sejladsudvalget :

Opstartsmøde for onsdagssejladsen i 11.april 2018 kl.19

Aftalepunkter i tilfældig rækkefølge sammensat på mødet d 4.april :
Skippermødet ved sæsonstart : Første trænings-/onsdagssejlads starter d.2 maj kl.17 i klubhuset med skippermøde.
Her udleveres en papirudgave af sejladsbestemmelser og bl.a. banekort og banebeskrivelser. Sejladsen starter kl.18.
Startgebyr : I 2018 er gebyret 300kr. p.g.a. tabt sponsorstøtte Rabat kan forhandles sidst på sæsonen .Gebyret
betaler præmier, benzin til jollen, mad til dommerne og til sejler- kursus. Præmieniveauet afstemmes også efter evt.
ny sponsor-støtte. Der bliver særskilt startgebyr til kapsejladser.
Tilmelding: Deltagerlisten fra 2017 cirkulerer, så gamle kan krydse af og nye kan skrive sig på. Øvrig tilmelding til
sejladslederen på mail .
Betaling af startgebyr : Betaling i år bruges kun Mobilpay nr.64754 og oplys sejlnummer og skippers navn.
Tidsplan : Der sejles hver onsdag i maj og juni (9.sejladser) og i august og september (9 sejladser). Når det bliver for
mørkt til aftensejlads skiftes til lørdagssejlads (sidste gang d.29 september om formiddagen).
Deltagerliste : På listen skrives båd (navn og bådtype) , skippers navn og evt. kapsejladslicens (”målerbrev”) , og den
oprettes på opstartsmødet, men suppleres løbende gennem sejlsæsonen.
Udlægning af bøjer ved start- og mållinjen: De ansvarshavende (Anders , Gunnar samt ? og ? ) skrives på
deltagerlisten snarest.
Dommerhvervet : Sidste år var Klaus Guse og John Kolding Johansen dommere, undertiden med bistand. Vi håber,
de står ved deres tilsagn om en sæson til.
Banekortet : Sejladsudvalget møder med et let ændret kort i 2018 . De faste bøjer får ny placering og banerne
revideres derfor. Længden er tilstræbt uændret fra 2017.
Startprocedure : Start kl.18.00, kl.18.05 og kl.18.10 . Sejladsudvalget forventer samme løbsinddeling som tidligere
og rækkefølgen ( ”de store”, ”de små” og ”flagløbet” ) af starter.
Resultatskemaet : Ejnar og Jesper vil og føre resultattabellen. Efter hver sejlads opdateres skemaet på hjemmeside
og Facebook.
Præmier til kapsejlads og onsdagssejladserne : . I år sejles 9 sejladser i forårssæson (med 2 fratrækkere) og 9 i
efterårssæson (også med 2 fratrækkere). Der belønnes for sejlerkunnen, flid og evnen til at stille med tilstrækkelig
besætning. Præmierne forventes at være ”Aalborg kop’en” efter hver sæson. Kapsejlads-præmier afhænger af
tilmeldingerne og startgebyret. .
Aftenmødet i klubhuset : Her serveres aftensmad og – drikke. : Mette, Vibeke og andre hjælpsomme har lovet igen
i år at styre køkkenet. Proceduren er som i 2017, at køkkenet sætter opslag på facebookgruppen ”Onsdagssejlads i
Aalborg”, og de sultne melder sig til på dette opslag. Når Mette og Co. Tager fri, må vi lave anden madordning.
Kommunikation mellem alle deltagere: Vi bruger facebook-siden ” Onsdagssejlads i Aalborg” til resultater,
gastebørs og aflysning i tilfælde af dårlig vejrprognose m.m. Information af blivende værdi lægges på hjemmesiden
som sidste år.
Sejladsudvalget er p.t. : Jesper Schultz, Jens Møller, Malthe Nør Larsen, Ejnar Hobolt, Anders Lintner og Thyge
Steffensen.
Sejladsbestemmelserne : De formelle regler (d.v.s. Dansk Sejlunions - ) samt andet nyttigt bliver inden maj samlet
og ugivet. Alt vil kunne læses på hjemmesiden og facebook-gruppen. Vi overvejer også en papirudgave til læsning i
bådene.
Sejladsudvalget.

