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Nordjylland Rundt 
Resume:  

Nordjylland Rundt er en distancekapsejlads om hurtigst muligt at sejle rundt om Nordjylland. 

Besætningerne bestemmer selv hvornår de ønsker at deltage, så længe det sker mellem 1. 

april og 1. november. Der er derfor heller ingen dommer til at skyde sejladsen i gang eller til 

at tage deltagerne i mål. I stedet skal de deltagende både som dokumentation tage billeder 

når de passerer bestemte punkter på ruten. Deltagerne bestemmer selv om de vil sejle med 

eller mod uret og hvor på ruten de ønsker at starte/slutte. 

 

Formålet med sejladsen. 

At lave en kapsejlads hvor deltagerne selv vælger både tidspunkt og start-/mållinje , når blot 

sker i sejlsæsonen (maj- oktober) og sejler hele ruten rundt om Nordjylland i valgfri  

retningen. 

 

1. BESTEMMELSER FOR kapsejladsen Nordjylland Rundt. 

 

Banen: 

Banen i konkurrencen Nordjylland Rundt er: Rundt om Nordjylland og Thy, så 

startsted er samme punkt som målet.  

 

Check points: Til dokumentation af at ruten er sejlet, skal følgende checkpoints  

fotograferet til logbogen i Keep Sailing  ( nævnt i tilfældig rækkefølge) : 

 Startstedet (Vælg et fotogent punkt). 

 Skagen Rev nordkost (N 57´45.971´og Ø 10´43.706) 

 Oddesundbroen, Sallingsundbroen, Aggersundbroen, Jernbanebroen og 

 Limfjordsbroen (se også pkt.8) 

 Mål-punktet (= startpunktet med nyt foto).  

 

2. Tidspunktet for sejladsen: 

En båd kan starte når som helst mellem kl. 00.00 den 1. april og indtil 23.59 den 30. 

oktober (dansk tid)  

Konkurrencetiden tælles fra startlinjen passeres til linjen igen passeres efter rutens 

gennemsejling. 

Sejladsen skal være afsluttet senest 4 døgn efter starten. 

 

3. Deltagere: 

Sejladsen er åben for sødygtige enkeltskrogs-sejlbåde og standard flerskrogs- 

sejlbåde samt seriebyggede motorsejlere.  

Arrangørerne anbefaler et LOA for bådene er 30 fod (9.14 m) og derover. Vi 

forudsætter, at de deltagende både er så sødygtige og udstyret med al det 

sikkerhedsmæssige udstyr, sejlads i åbent hav og al slags vejr gør nødvendigt.(se 

mere under pkt. 9) 
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4. Besætning: 

Besætningen bør være stor nok til vagtskifter, og skipperen skal være medlem af en 

sejlklub, der er med i Dansk Sejlunion eller tilsvarende. Doublehanded sejlads, d.v.s. 

med kun 2 besætningsmedlemmer, accepteres.  

Besætningsmedlemmer må ikke udskiftes under sejladsen, men enkelte kan dog 

sættes i land. 

 

5. Pligter: 

Under sejladsen skal båden føre den tilsendte kendingsstander i hækstaget, hvis det  

findes, ellers på et synligt sted. Standeren sendes ved tilmeldingen og bør være sat 

længst mulig som et respektgivende (!) signal til både, man møder under og efter 

sejladsen. 

 

Skipperen er ansvarlig for at føre den digitale logbog i Keep Sailing, med billeder, 

rute og tidsangivelser. Logbogen kan læses af dommerne/arrangørerne som 

dokumentation for bådens tidsforbrug, når den lægges i begivenheden 

NordjyllandRundt2019 (se senere).  

 

6. Pause i sejladsen: 

Det er tilladt at anløbe havn for at proviantere, tanke brændstof o.a., men den tid, 

der bruges hertil, kan ikke fratrækkes. Der må ikke tankes brændstof til søs. 

 

7.  Brug af motor: 

Sejlbåde må benytte deres motor med frakoblet skrue til lænsning, eller til opladning 

af batterier. Brug af motor med tilkoblet skrue er tilladt til ind og udsejling af havn, i 

nødstilfælde, grundstødning og for at yde assistance. Al brug af motoren skal skrives 

i logbogen. 

Motorsejlere må i tilfælde af kryds i snævre passager bruge motoren til støtte. Dette 

skal føres i logbogen. 

 

8. Bropassage:  

Alle 4 broer i Limfjorden skal passeres. Når man ankommer til broen sættes et billede i 

den digitale logbog, og tiden frem til 10 minutter efter næste broåbning vil blive godtgjort. 

Broer må passeres for motor. I Aalborg må der sejles for motor på hele passagen 

mellem de to broer. 

 

9. Sikkerhedsbestemmelser: 

 Med sin tilmeldingen på mail til arrangørerne (mail: nordjyllandrundt2019@aalborg-

sejlklub.dk ) bekræfter skipper 

 - at båden er i sødygtig stand og behørigt udrustet til turen,  

-  at besætningens størrelse og erfaring er tilstrækkelig til at gennemføre turen på 

betryggende vis og i al slags vejr. En pakkeliste fra kapsejladsen Palby Fyn Rundt 

anbefales til inspiration (link : palby.dk/tips-tricks/pakkeliste-til-palby-fyn-cup ) 

- at deltagerne er vidende om, at arrangørerne af Nordjylland Rundt 2019 (i Aalborg 

Sejlklub) ikke påtager sig noget ansvar for deltagernes liv eller skade samt for tab eller 

skade på både eller grej i forbindelse med turen. 

Ved 2 personers (Doublehanded) sejlads skal redningsvest bæres med lys og livline. 

mailto:nordjyllandrundt2019@aalborg-sejlklub.dk
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Søvejsreglerne skal overholdes og sund fornuft skal bruges. Nationalflag må føres under 

sejladsen. 

 

10. Information til arrangørerne på sejlturen.  

Arrangørerne vil gerne følge deltagerne fra start til slut på turen. Når jeres logbog ligger i  

begivenheden : NordjyllandRundt2019 kan vi følge jeres rute (track) undervejs . Familie 

og venner vil sikkert også gerne følge jer på turen rundt. 

 

11.  Tilmelding, deltagergebyr og deltagerbevis: 

  

Tilmelding til Nordjylland Rundt-turen sker ved at sende mail til arrangørerne på: 

nordjyllandrundt2019@aalborg-sejlklub.dk med skippers navn og postadresse, så vi 

kan sende kendingsstanderen til jer før afsejling. 

Dokumentation for at sejlturen er gennemført og tidsforbruget sker ved at føre 

logbogen digitalt på Keep Sailing. Du skal derfor oprette en profil på Keep Sailing 

(link: keepsailing.net). Kontingentet er her 50kr (Premium-profil) – og denne 

betaling er Nordjylland Rundt-sejladsens deltagergebyr.  

Din logbog skal ligge i begivenheden NordjyllandRundt2019 (Se også pkt.12) for at 

arrangørerne kan bedømme jeres tur m.h.t. rute & tidsforbrug. 

 

Hvis besætningen ønsker et særligt bevis for deltagelse, en ”windbreaker”-jakke med 

turens logo (og DS-Nordøstjysk Kreds og Aalborg Sejlklub logo), skal du på 

tilmeldings-mailen skrive antal og størrelse af jakkerne (S, M, L eller XL). Jakkernes 

pris er p.t. anslået til 300 kr./stk. . Betaling vil ske på Mobilpay til Aalborg Sejlklub.  

 

12. Respitberegning og konkurrencetid :  

Der sejles efter SRS. Har din båd intet SRS-tal, vil dommerne tildele et tal efter dialog. 

Starttid og målgang registreres digitalt i Keep Sailing-begivenheden: Nordjylland 

Rundt2019. Båden med mindste konkurrencetid vinder præmien (se pkt.13). 

 

13. Præmieoverrækkelse: 

Vinderen af årets ”Nordjylland Rundt” vil kunne ses på Aalborg Sejlklubs hjemmeside , 

www.aalborg-sejlkub.dk  umiddelbart efter 1.november. Præmien: Stig Larsens 

Stormglas, overrækkes som vandrepokal til årets hurtigste besætning i Aalborg Sejlklubs 

klubhus. Tidspunkt og festlighed vil blive aftalt med vinderne og kan derefter læses på 

hjemmesiden. 

 

God Tur, 

- ønskes af arrangørerne i Aalborg Sejlklub. 

mailto:nordjyllandrundt2019@aalborg-sejlklub.dk
http://www.aalborg-sejlkub.dk/

