
 

 

Sejlklubben Bugtens hygge kapsejlads til Tunø 5. juni 2021 

Endelig – endelig så kan vi igen sejle Tunø sejladsen    
 
Deltagerne tildeles start tider efter DH handicap L/M/H, dvs. at de både med højeste sømil tid starter først og derefter 

startes efter mål med start tider som oplyses i programmet. 

Vi besluttede i 2019 at ændre kapsejladsen - Så vi går i land på Tunø for at holde præmie uddeling - få en mole øl og grille om 

aftenen. – Dvs. at der er måltagning ud for Tunø havn og kapsejladsen slutter her. 

VI TRÆNGER TIL AT KOMME PÅ VANDET- TAG DERFOR MED PÅ EN RIGTIG FAMILIE KAPSEJLADS - 

Programmet med start tider rundsendes på mail den 4. juni 2021.   

   

Tilmelding: Via SBA’s hjemmeside http://www.bugten.dk/cms/EventOverview.aspx .  

 Husk at oprette profil på hjemmesiden før tilmelding. 

 Deadline for tilmelding er den 1. juni 2021 

 Vejledning: Peder Bo Nielsen tlf. 26843236 

   

Banen: Fra Aarhus lystbådehavn til Tunø Havn (valgfrit Styr-/bagbord rundt). 

 Sideafmærkninger ved Aarhus havn og kukkeren, Tunø rev skal respekteres.  

 Mål ved de 2 yderste havne anløbs bøjer ved Tunø Havn. 

 

Resultatberegning: Første båd i mål har vundet. 

 Vinderen får sit navn på den berømte vandrepokal og der er præmier til 2. og 3.  

 pladsen og hver 3 tilmeldte båd. 

 

Mad og drikke: Pga. Covid-19 er der ingen skippermøde og morgenmad. Alle skippere skal møde op på terrassen 

ved SBA klubhus for indtjekning/info mellem kl.: 08.00 - 09.00  

Dagen afsluttes med 1 mole øl på Tunø havn - herefter bliver der tændt op i Tunø grillen og 

deltagerne kan grille deres medbragt grillmad. 

    

Startgebyr: 100,- uanset antal ombord 

 

Første Start: Første start kl.: 10.00 
 

Skippermøde: afholdes ikke ! 

   

Gæsteleje Tunø Havn: Vi prøver at lave en aftale med Vagn - hvis det ikke lykkes er det normal gæsteleje. 

 

     

 

Med venlig sejlerhilsen 

Sejlklubben Bugten Aarhus 

 

http://www.bugten.dk/cms/EventOverview.aspx

