
                                                                          

 

 
 
 

Faaborg Sejlklub 
Indbyder til 

 
FYNSKREDSMESTERSKAB 2015 

 
Som samtidig er 

ÅBENT KLUBMESTERSKAB FOR MEDLEMMER AF KLUBBEN 
 

Lørdag og søndag 19. og 20. september 2015 
 
Arrangør: 
Faaborg Sejlklub indbyder hermed A-,B- og C-optimister samt Zoom8 og junior/ungdomssejlere i øvrige 
jolleklasser (f.eks. Feva, Tera, Europa, 29’er, Laser, 405) til at deltage i fynskredsmesterskabet. Alle klasser 
med min. 3 deltagere vil blive åbnet. Arrangøren vil afvikle klasserne i det omfang der er deltagere til.  
(flere klasser i samme start kan blive nødvendigt) 
 
Bestemmelser:  
Stævnet vil blive afviklet efter ISAF’s kapsejladsregler (RRS) 2013-16, DS’s sejladsbestemmelser, forskrifter 
for DS og SKSF, 
Klassebestemmelser for de respektive klasser, samt stævnets sejladsbestemmelser. 
 
Program lørdag: 
09.00 – 10.00 Bureau åbent for registrering 
10.00 Skippermøde v. klubhus 
11.10 Varselssignal 1. Sejlads 
17.30 Forventet afslutning på lørdagens sejladser 
 
Program søndag: 
11.10 Varselsskud 1. Sejlads søndag 
16.00 Forventet afslutning af Kredsstævnet 2015 
 
Specielt for C-optimister: 
C-optimisternes sejladser afvikles udelukkende om søndagen, som et enkelt-dags stævne. 
Frokostpause holdes på land for C-optimisterne. 
 
Kontrol:  
Gyldigt målebrev skal kunne fremvises på forlangende (kun A-sejlere) 
Joller skal have korrekt nummer i sejlet, være i overensstemmelse med klassereglerne og have gyldig 
ansvarsforsikring. 
 
Antal sejladser: 
Der forsøges gennemført min. 5 sejladser, hvoraf én må fratrækkes. 
Hvis der gennemføres 4 eller færre sejladser, må ingen fratrækkes. 



                                                                          

 

 
Bureau: 
Bureau og officiel opslagstavle i FSK’s klubhus 
 
Startgebyr: 
Kr. 200,- pr. sejler, dog Kr.275,- pr. 2-mandsjolle, som betales i bureau ved registrering (der er mulighed for 
at benytte Mobilpay). 
 
Præmier: 
Der vil være præmie for min. hver 5. startende båd. 
 
Bane C-optimister sejler i bunden af Faaborg Fjord, nær sejlklubben. 
 
De øvrige klasser sejler ved Klinten, og skal påregne ½ times sejlads fra 
sejlklubben til kapsejladsbanen. 
 
Pointsystem: 
Lavpoint, tillæg A vil blive anvendt 
 
Tilmeldingsfrist: 
Senest søndag den 13. september 2015. 
 
Tilmelding og yderligere information. 
Individuelt eller klubvis pr. e-mail til Gudrun Harboe 
gudrun@harboe.one (evt. spørgsmål på 28104375) 
Betaling kontant i bureau lørdag morgen inden stævnestart 
 
Oplys følgende ved tilmelding: 
Klubnavn 
Sejlerens navn & sejlnr 
Klasse (A, B, C, Zoom8 eller 2 mandsjolle) 
Telefonnummer  
 
Evt. overnatning. 
Giv venligst besked såfremt I ønsker at campere. 
Det koster 150,- per vogn, og der kan camperes på P-plads ved sejlklubben. Denne er asfalteret! 
Der er mulighed for strømtilslutning ved klubhus eller bådebro. 
Vi har kun meget begrænset græsareal, udelukkende til telte. 
 
Diverse: 
Der vil være mulighed for at købe morgenmad samt smør-selv madpakke/buffet (afhængig af 
baneplacering). Skal bestilles sammen med tilmeldingen senest 13. september 2015i. 
 
Der opfordres til at forældre eller andre interesserede melder sig som hjælpere ved stævnet. Desuden er 
ekstra følgebåde velkomne. Disse kan søsættes ved havnens slæbested ved marinaen.  
 
Hvis vejret er med os tænder vi grillen lørdag aften kl. 18.00  
Øl, vand og vin kan købes i Faaborg Sejlklubs Klublokale. 


