
 

 

 
Lørdag d. 23. august 2014 

Kl. 13 skippermøde 
Kl. 14 start 

   Kl. 18.30 grill 
  

Espergærde Sejlklub inviterer til  
KAPSEJLADSEN SØSTJERNEN 

Vi håber igen at få rigtig mange både og sejlere på vandet. 
 
Deltagere:  
Sejladsen er åben for kølbåde og smakkejoller fra Espergærde, Snekkersten og omegn. 
Alle kan deltage uanset medlemskab af sejlklubberne i de to havne, men deltagere, der 
ikke har medlemskab i sejlklubberne, vil blive pålagt en startafgift på 100 kr. 
 
Sejladsen: 
Sejladsen vil blive tilrettelagt ud fra en ønsket gennemsnitlig sejltid på 2-3 timer. Der 
bliver fælles start for både kølbåde og smakkejoller, men to forskellige baner. Det 
tilstræbes, at sejladsen kan anvende de faste mærker, der indgår i Sletten/Nivå og 
Snekkerstens kapsejladsbaner eller andre faste mærker. 
 
Spisning: 
Efter sejladsen tændes grillen på Espergærde Sejlklubs terrasse, hvor medbragt mad 
kan tilberedes og egne drikkevarer nydes. Vi håber selvfølgelig, at ikke sejlende 
familiemedlemmer o.a. har lyst til at deltage i denne del af arrangementet. 
 
Tilmelding: 
På mail: Mikala@nielsen.mail.dk 
Post til Mikala Nielsen, Ved Sundet 5, 3060 Espergærde eller mobil sms: 20618657   
med oplysning om: Skipper, bådnavn, bådtype, lystal, sejlnr., mail samt antal deltagere 
til grillaften. Brug evt. tilmeldingsblanketten næste side. 
 
Fristen for tilmelding er d. 16. august.  
  
Invitationen kan fra august ses på Espergærde Sejlklubs hjemmeside: www.essejlsport.dk 
Vi ser frem til en god dag på vandet og en hyggelig aften på terrassen.  
    



 

 

 
Lørdag d. 23. august 2014 

  
Tilmelding til arrangement: 

     
Sejlads: 
 
Deltager i sejladsen:      
Skipper:       __________________    
Bådnavn:             __________________ 
Bådtype:             __________________ 
Lystal:               __________________  
Sejlnr.:              __________________ 
E-mail:       __________________ 
Telefon nr.:         __________________    
 
 
Grillparty: 

 
        Antal personer:__________ 
 

 Praktiske oplysninger: 
 
 Skippermøde i Klubhuset:          kl. 13.00 
 Start:                 kl. 14.00 
 Start og mål udlagte bøjer umiddelbart øst for Espergærde Havn. 
 Grillen vil være klar                 kl. 18.30  
 Medbring mad- og drikkevarer til eget forbrug. 
   
 Tilmeldingen sendes til:  mikala@nielsen.mail.dk 
 Eller til adressen: Mikala J Nielsen, Ved sundet 5, 3060 Espergærde. 
 Eller sms til: 20618657. 
  

Tilmeldingen senest 16. august 2014, 


