OHØJ - alle onsdagskapsejlere
i Veddelev og Roskilde,
13. april 2017

Forår, sommer, onsdagssejladser og fjorden kalder!
Vi har fået tilsagn fra banehold til dommerbåd og starter op med en sejlads d. 26.
april. Denne tæller dog ikke med i samlet resultat.
Herefter fortsætter vi de kommende onsdage frem til sommer. Vi har otte sejladser i
forsommeren hvor vi d. 21. juni slutter sæsonen med grill, øl og præmieoverrækkelse i
Veddelev. Sensommer sæsonens seks onsdage sejles fra 9. august til 13. september.

Nyt om baneleder/dommerhold
Da Poul efter mange år som dommer og baneleder nu skal rundt egen båd i de danske
farvande, skal vi indkøre delvist nyt hold og procedurer. Heldigvis har flere fra det
gamle hold indvilliget i at stå til rådighed samtidig med at vi har spurgt Ole (fastligger
fra båden ”Peace”) om at være baneleder. Ole er dog ikke p.t. medlem af sejlklubben,
det sørger vi for, ved at alle både betaler 50,- kr. hvilket rækker til pensionistmedlemsskab.
Ekstra deltagerbetaling 50,- fra hver båd - indbetal til mobilpay 20 18 87 35 (Normann) fra hver båd til dækning af seniormedlemsskab for Ole.

Vinderfoto - konkurrence 2016 . Husk også i år at indsende gode foto!

Sejladsbestemmelser m.v.
Vi forsøger at forsimple sejladsafvikling af hensyn til nyt banehold, så der vil til en start
kun være distancesejladser.

Distancebanerne er uændrede fra tidligere år. Dog forsøger vi at genetablere turløb
med start 18.45.
Sejladsbestemmelser, banekort og løbsinddelinger vil snarest blive opdateret på Roskilde Sejlklubs hjemmeside.
Tilmelding
RS-tilmelding via RS-hjemmesiden, og tilsvarende via VSB - webside.

Gastebørs
Vi har flere henvendelser fra friske folk m/k, der ønsker at sejle med. Enten hver onsdag eller blot en gang i mellem. Samtidig mangler nogle både besætninger. Derfor
opretter vi en facebookside + en mailingliste hvor gaster – og både kan date. Info herom senere.
Kom også gerne d. 22. april til Standerhejsning, åbent hus og aktivitetsdag
kl. 13 – 17 – se vedhæftede opslag

Sejler hilsen
Normann Sloth
Roskilde Sejlklub
e-mail: sejl@notis.dk
PS: Ud over at melde jer til via de respektive hjemmesider, så send venligst lige mig en
mail med hvilken båd i tilmelder. Hvis I har skiftet båd, sejlnummer eller er nye på
onsdagsbanen, har jeg brug for alle detaljer, herunder DH-certifikatnummeret, hvis I
har et sådant. Har I det ikke, finder jeg et - ikke for gunstigt - mål til jer.

