
Sydfjordsstævne 27-28. august 2022
Lørdag 27. august
HSS inviterer kapsejlere, cruisingsejlere og single-hand sejlere til Sydfjordstævne – i år prøver vi desuden at lokke 
tursejlere med til afslappet opvarmning til sejlerfesten. Tilmelding via www.herslevsejlklub.dk/aktivitet/sydfjord
Det koster 100,- at deltage i sejladserne ved tilmelding senest torsdag 18. august - herefter er deltagergebyret 150,-
Pris for sejlerfesten er 200,- for de fleste og 100,- for de yngste. 

Kapsejlads på op-ned bane på Yderbredningen; efter 
to-tre sejladser sejles en kort distancebane tilbage til 
Herslev. Første start er planlagt til klokken 11:00.

Crusingregatta (ræs for sjov) med start efter TurLys 
respittider, efter almindelige søvejsregler. To distance-
sejladser á 9,2 sømil (6,6 sømil i let vind). Første båd 
starter ved Herslev klokken 10:30. 

Single-hand på samme baner som cruisingregattaen, 
med start efter TurLys respittider. Bådene bør i teorien 
komme i mål samtidig, så det er det altid spændende, 
når feltet samles mere og mere, når vi nærmer os 
mållinjen. Første båd starter ved Herslev klokken 10:30.

Tursejlads for bådejere uden interesse for konkurrence-
sejlads. En hyggetur på vandet som opvarmning til 
sejlerfesten. Fiskerjoller, motorbåde, motorsejlere og 
sejlbåde er lige velkomne – alle kan deltage! Start fra 
havnen cirka kl. 11:00.

Præmiering – som sædvanlig modtager alle deltagere 
moderate præmier.

Sejlerfest – Man får noget for pengene i Herslev; udover
det lave deltagergebyr, er overnatning i egen båd, i telt 
eller campingvogn gratis under stævnet – så der bør 
være råd til at deltage i sejlerfesten i ualmindeligt i godt 
selskab! Absolut sidste tilmelding til festen er 18. august!

Søndag 28. august
HSS inviterer til Sydfjordsstævne for juniorer - B- og C-Optimister, Zoom 8, Tera sport og Feva-joller.
Tilmelding senest søndag 21. august på hjemmesiden via www.herslevsejlklub.dk/aktivitet/sfjunior, hvor invitation og 
sejladsbestemmelser også kan hentes.

Planen er, at B-optimister, Zoom 8, Tera og Feva sejler 
trapezbane med et ydre loop, mens C-optimister sejler 
op-ned bane (trapezbane med indvendigt loop). Banerne
gennemgås grundigt ved skippermødet.

Banen lægges så tæt på havnen som muligt

Første start er planlagt til kl. 10:00

Bureauet er åbent fra kl. 8:00, og der er skippermøde kl. 
9:00.

Der vil ikke være printede kopier af sejladsbestemmel-
serne. Hvis man har brug for dem i papirversion, må 
man printe dem hjemmefra – de findes på hjemmesiden,
sammen med indbydelsen.

Der er mulighed for at campere på shelterpladsen ved 
sejlklubben. 

Der vil kun være adgang for biler med enten joller eller 
følgebåde på parkeringspladsen - andre biler henvises til
strandens parkeringsplads.

Det koster 175,- at deltage. Der betales kontant (lige 
penge) eller via MobilePay ved registrering.

Tilmelding senest søndag 21. august på hjemmesiden 
via www.herslevsejlklub.dk/aktivitet/sfjunior 

Tilmeldingen er bindende, idet vi køber præmier mv. på 
grundlag af det samlede antal tilmeldte.

Mere information og tilmelding på      www.herslevsejlklub.dk


