Yachtklubben Furesøen, Dronninggårds Allé 124 B, 2840 Holte
Mail: info@yachtklubben.dk Web: www.yachtklubben.dk Tlf. 4542 0973

Indbydelse til
Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for
Yngling
Yachtklubben Furesøen
18.-19. August 2018
Regler:
Stævnet sejles efter ISAF`s kapsejladsregler 2017 – 2020, DS`Statutter for DM, klasseregler for Yngling samt
udleverede sejladsbestemmelser.

Deltagelse:
Deltagende både skal være forsynet med IYA boatsticker gældende for indeværende år.
For deltagende både gælder, at mindst et besætningsmedlem skal være medlem af DYK eller en sejlklub, der i
forvejen er registreret som A-medlem af DYK.
Deltagende både skal sejles af 2 eller 3 personer.

Tilmelding:
Seneste tilmeldingdato er 12 August 2018.
Deltagergebyr er kr. 600,00 pr. tilmeldt båd.
Hvis muligt arrangeres fælles spisning Lørdag aften (særskilt betaling) Info vedr. dette sker direkte til de
tilmeldte både. Betaling sker kontant Fredag eller Lørdag.
Tilmelding sker ved fremsendelse af e-mail til Jørgen Krogh j.krogh@privat.dk eller
joergen.krogh@basf.com - også på 40566202
Der oplyses: Sejl nr. - Rorsmand/klub - Gast1/klub - Gast2/klub.
Betaling (med kontanter) ved registrering, hvor sejladsbestemmelser udleveres.

PROGRAM:
Fredag den 17 August. 16.00 – 20.00. Bureau åbent for betaling, registrering og mulighed for isætning
af både.
Lørdag den 18. August 08.00 - 10.00. Bureau åbent for betaling, registrering og mulighed for isætning
af både.
Lørdag den 18 August. 11.00. Forventet første start.
Der vil efter sejladserne Lørdag blive serveret moleøl/vand.

Søndag den 19
Søndag den 19
Søndag den 19
Søndag den 19

August. 10.00 Forventet første start.
August. 15.00 Der startes ikke sejladser efter dette tidspunkt.
August. 17.00 - 18.00 Forventet præmieoverrækkelse.
August 17.00 - Optagning af både.

Der vil efter sejladserne Søndag blive serveret moleøl/vand.
Måling og kontrol:
Der kan forekomme kontrol og sikkerhedsmålinger før og under stævnet.
Alle både skal ved registreringen vise forsikring samt gyldigt klassebevis.

Sejladsbestemmelser:
Sejladsbestemmelser vil blive udleveret ved registrering i bureau.

Adresse: Yachtklubben Furesøen, Dronninggårds Alle 124B, 2840 Holte.

Kapsejladsbanen:
Kapsejladsbanen vil sandsynligvis blive placeret i storsøen sydvest for klubhuset..
Der sejles på bane i henhold til DYK standardsejladsbestemmelser.
Se skitser separat i sejladsbestemmelser.

Havnen:
Der vil blive anvist plads i havnen til bådene. Trailere parkeres på P. plads ved Jægerhuset.

Præmier:
Der vil være præmier til de 5 første både. Herudover DS`DM plaketter til nr. 1,2 og 3.

Yderligere information:
Dette kan fås ved henvendelse til Jørgen Krogh på tlf. 40566202 eller j.krogh@privat.dk joergen.krogh@basf.com
På gensyn i Yachtklubben Furesøen.
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