
Møde i kapsejladsudvalget 

 

Mandag den 18. maj holdt kapsejladsudvalget, som nu består af Birger Scheufens, Tommy Rasmussen og 
Viggo Lemche, møde.  Viggo deltog ikke i mødet, men bliver ajourført af Birger. Kapsejladsudvalgets nye 
kontaktperson i bestyrelsen, Hans Henrik Jacobsen, deltog ligeledes i mødet ligesom formand Torben 
Grønbech. Mødets formål var at få kommunikationen mellem GSK’s H-bådsejlere og bestyrelsen løst og 
ikke mindst hvordan vi takler covid-19’s indgriben i kapsejladssæsonen 2020. 

H-bådene har onsdag den 13. maj opstartet en serie minikapsejladser kaldet ”Corona sejladser”. Der sejles 
en serie af træningssejladser med max. 5 både med max. 10 sejlere fordelt på bådene. Serien sejles 
indenfor de regler som regeringen og Dansk Sejlunion har udstukket og er ikke en del at de i GSK regi’s 
årlige onsdagsmatcher, som endnu ikke kan gennemføres på lovlig vis. Vi håber meget at 
onsdagsmatcherne kan opstartes når regeringens næste udmelding kommer omkring 8. juni eller senest 
primo august. 

Det blev besluttet, når der igen kan sejles lovlig kapsejlads, at de store både sejler onsdagsmatch sammen 
med Hornbæks både, med start og mål omkring Søborghoved Grund og at H-bådene sejler ud for Gilleleje 
Havn. Hvis H-både har lyst, er de velkomne til at deltage i det årlige Nordkystmesterskab som forventes 
sejlet 4 onsdags aftener i hhv. juni og august på de store bådes bane. 

Årets klubmesterskab/Sildesejladsen afholdes lørdag den 26. september med efterfølgende sildebord i 
klubhuset. 

Der blev talt om flere måder at rekruttere nye kapsejlere til onsdagsmatcherne. Det ville være oplagt at 
mandagssejlere som har lyst, sejler med i egne både eller tilbydes en gasteplads hos en af de mere garvede 
besætninger. Samtidig vil vi, som tidligere, gøre alt for at alle som møder op lidt før kl. 18.00 på onsdage 
kommer med ud. 

Det blev besluttet at forsøge at få genudlagt en kapsejladsbøje ud for vandtårnet vest for havnen, den 
gamle forsvandt under ”Bodil stormen”. Positionen er allerede opført i søkortet. 

Bemandingen af dommerbåden blev foreslået at bestå af Allan Jørgensen (VHF Allan) samt Ronni 
Christiansen, da Viggo ikke har mulighed for at være med i denne sæson. 

Der er indkøbt vandrepokaler til hhv. onsdagsmatcherne (små og store både) og klubmesterskaberne (små 
og store både samt til juniorerne). Tanken er at pokalerne skal stå i et nyt pokalskab i klubhuset med årstal 
og bådnavne indgraveret. 

Slutteligt blev der talt om kapsejladsudvalgets andel i den, i februar afholdte, workshop, hvilke punkter og 
forslag som var blevet viderebearbejdet og hvilke som fortsat var udestående. 

 

/Hans Henrik Jacobsen 

 


