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Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter og Jægerspris Sejlklub 
indbyder til 

 
HALDOR TOPSØE CUP  

for Optimist B&C, Zoom 8, Tera, Laser, Europe samt Feva 
 

Lørdag den 22. juni 2019 
 
 
Program : Kl.   8.00  Bureau åbner 
  Kl.   9.00  Skippermøde 
  Kl.  10.00  Første start 
  Det forventes at gennemføre 3 sejladser før frokost. 
  Kl.  12:30 Frokost på land 
  OBS: Ingen jollesejladser efter frokost.  
  Kl.  14:00 Skippermøde for paddleboard-konkurrence 
  Kl. 14:15 Første start for paddleboards 
  Kl. 16:00 Præmieoverrækkelse for joller og boards 
 
  Tidspunkterne efter 10:00 er omtrentlige. 
  Gasgrillen vil frit kunne benyttes til frokost. 
   
    
Hygge & socialt: Vi lægger vægt på, at sejlerne knytter venskaber på kryds og 

tværs af klubber. Derfor indgår der en uformel paddleboard-
holdkonkurrence om eftermiddagen, hvor vi sammensætter 
holdene. Alle jollesejlere forventes at deltage i dette. 
 
Desuden opfordres alle voksne og børn til at deltage i 
aftersailing-aktiviteterne, som begynder cirka samtidig med 
præmieoverrækkelsen. Tag aftensmaden med og grill/varm 
den på grillen. Vi byder på drikkevarer.  

 
Præmier: Præmieoverrækkelse sker straks efter paddleboard-

konkurrencen. Der vil være præmier til alle deltagere. 
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Bestemmelser:  Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler, aktuelle 
klassebestemmelser, DS’s sejladsbestemmelser samt 
arrangørernes kapsejladsprogram, som udleveres i bureauet. 

  
Baner:  Sejladserne finder sted på baner udlagt i området udfor 

Frederikssund Lystbådehavn/Marbæk Havn. 
 
Antal sejladser: Lav-pointsystem, ISAF’s regler tillæg A med max. 3 sejladser i 

serien. Ingen fratrækkere pga. det lave antal sejladser. 
Resultater fra paddleboard-konkurrencen indgår naturligvis 
ikke i den officielle pointberegning. 

 
Informationsside:  Facebook: https://facebook.com/haldortopsoecup 
 
Tilmelding til: NemTilmeld: https://juniorsejlcenter.nemtilmeld.dk/ 
 
Startgebyr: 150,- kr. pr. deltagende sejler som betales ved tilmelding. 
   
Tilmeldingsfrist: Tilmelding allersenest fredag den 14. juni 2019 kl. 10:00. 
 
Følgebåde: Følgebåde og bådførere skal tilmelde sig på forhånd via 

https://juniorsejlcenter.nemtilmeld.dk. Desuden skal følgebåde 
melde sig i bureauet ved ankomst. Bådførerne forpligter sig til 
at deltage i stævnets sikkerhedsberedskab under hele 
stævnet. Vi ser gerne at der medbringes VHF-radioer. 

  
Spørgsmål? Kontakt gerne stævneleder Erik Bak Regueira. 

Mail info@brocup.dk - mobil 30954375. 
 
Kredsmesterskab:  Udover at være et lokalt stævne, er dette stævne det første af 

flere stævner, som tilsammen udgør Isefjordkredsens årlige 
mesterskab for juniorer. Invitation til de efterfølgende stævner 
udsendes separat fra de arrangerende sejlklubber.  
 

Vi glæder os til at se en masse glade sejlere. 
Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter 

Stor tak til Haldor Topsøe 
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