
            

  
     

Aarhus Sejlklub                 Sejlklubben Bugten 
 
  

Aarhus Festuge Cup 2017 

Joller & Kølbåde 2.-3. september 
DM Nordisk Folkebåd 1.-3 september 

 

 Aarhus Sejlklub og Sejlklubben Bugten indbyder til Aarhus Festuge Cup for Voksenjoller og 
Kølbåde - Aarhus Lystbådehavn. Læs mere om stævnet på www.aarhusfestugecup.dk   
 
Klasser: 
Joller: Contender, Wayfarer, 505,  
Kølbåde: H-båd, Folkebåd, Albin Express, BB10, Scan-Kap 99, Spækhugger, CB66, SeaScape  
Andre standard- eller klasse-både med minimum 5 deltagende både kan anmode om at deltage.  
  
Regler: 
Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og 
Dansk Sejlunions forskrifter. Stævnet er klassificeret som reklame kategori "C" regulativ 20.  
 
Tilmelding: 
 På www.aarhusfestugecup.dk. Tilmeldingslisten opdateres løbende og ses samme sted. Seneste 
tilmelding tirsdag 22. august 2016. Senere tilmelding kan accepteres ved et ekstra gebyr.   
  
Startgebyr: 

Folkebåd (DM): Kølbåde: To-mandsjolle: Enmandsjolle: 
1.050 500 400 300 

 
Tilmelding og indbetaling senest tirsdag 22. august 2017.  
Ved tilmelding og betaling senere tillægges startgebyret kr. 100. Betaling af startgebyret og 
ønskede måltider sker via NemTilmeld på hjemmesiden www.aarhusfestugecup.dk  
 
Registrering: 
Foregår i Aarhus Sejlklubs jolle hus: 
Folkebåd (DM): Torsdag d. 31 fra 17.00 og fredag d. 1/9 fra kl. 8.00. 
Joller og Kølbåde:  Fredag d. 26. august kl. 17 – 20 og lørdag d. 27. august fra kl. 8.00. 
Kølbåde:  Fredag d. 2. september kl. 17 – 20 og lørdag d. 3. september fra kl. 8.00. 



 
Sejladsbestemmelser:  
Kan downloades fra hjemmesiden www.aarhusfestugecup.dk eller udleveres fra bureauet i Aarhus 
Sejlklubs klubhus. Bureauet har åbent hhv. torsdag, d. 31. august (Folkebåds DM)  kl. 17 – 20 og 
alle stævnedage fra kl. 08.00 til 2 timer efter afslutningen af dagens sidste sejlads.   
  
Sejladser: 
Joller og Kølbåde:  
Der tilstræbes gennemført minimum 6 sejladser med varsel til første start lørdag kl. 10.00 og 
søndag kl. 10.00. 
Folkebåde: Beskrives i særskilte sejladsbestemmelser for DM.  
 
FØRSTE START:  Fredag 1. sept. Lørdag 2. sept. Søndag 3. sept.  
Folkebåds DM 11.00 10.00 10.00 
Jolle & Kølbåde  10.00 10.00 
    

SENESTE START TIDSPUNKT 15.00 
 
Ved alle sejladserne er der op-ned bane med gate i bunden samt afvisermærke i toppen, ved 
Contender joller tilstræbes mulighed for et slagmærke.  
 
Banelængden tilstræbes til at kunne gennemsejles på ca. 40-50 min. i gennemsnit. Sejladsområde 
er kapsejladsområdet NØ for Aarhus Lystbådehavn.   
 
Afslutning: 
Præmieuddeling snarest muligt efter sidste sejlads søndag.  
  
Yderligere information: 
Vil kunne findes på www.aarhusfestugecup.dk,  
Stævnetelefon: 21 19 40 61 og Mail: mail@aarhussejlklub.dk  
 
 

Andre oplysninger  

Kran  
Der er bemandet kran gratis til rådighed fredag kl. 15 – 19, lørdag kl. 8 – 9, og efter sejladserne søndag.   
  
Overnatning 
 Der vil være mulighed for at opslå telt eller parkere campingvogn på bådpladsen. Der opkræves betaling 
for opstilling af campingvogn på lige fod med gæstesejlere og prisen er kr. 100,- for en campingvogn. Der 
vil i begrænset omfang være mulighed for overnatning i private kølbåde. Dette koordineres af de enkelte 
klasser ved henvendelse til stævneledelsen, seneste d5en 23. august. 
  
Forplejning: 
Der kan bestilles morgenmad og madpakker til lørdag og søndag for kr. 75,- pr. dag pr. person. Middag 
lørdag aften koster kr. 200,-  pr. person. Bestilling og betaling sker ved tilmeldingen via hjemmesiden. Alle 
forplejninger foregår  i Sejlklubben Bugten’s klubhus. 


