Guldtuden
Lørdag d. 12. september 2020– start kl. 10.00

Sejladsen
Guldtuden var før i tiden en stor sejlads med 40-50 deltagere fra alle klubber i Køge Bugt. Sejladsen er
opkaldt efter ”tude”-bøjen, som markerede indsejlingen til Kalvebodløbet. Sejladsen har tidligere både været
en nat distancesejlads, og en kortere rundtur i Køge Bugt. Den tidligere overaltpræmie var en lille
vandrepokal, forestillende en model i guld af denne ”tudebøje”.
Hvidovre Sejlklub genoplivede i 2017 sejladsen som distancesejlads efter mærker i den nordlige del af Køge
Bugt og siden da er succesen gentaget efter samme koncept. Deltagerantallet har ligget omkring 15
deltagere, men her i 2020 skulle vi gerne have endnu flere med.
Banen bliver på mellem 15 og 25 sømil afhængig af vejrudsigten. Det er muligt at tilmelde sig enten et
kapsejladsløb eller et turløb. I turløbet sejles efter søvejsreglerne. Start og mållinje er udfor sydmolen af
Hvidovre havn, så sejlrenderne i Kalveboderne indgår i banen. Det betyder også at frihøjden under
Kalvebodbroen (en mastehøjde på 15 m) er en begrænsning for deltagelse. Der startes efter omvendt
handicap, og bådene bør derfor komme i mål nogenlunde samtidigt.
Regler
Der sejles efter bestemmelserne i Kapsejladsreglerne (ISAF) 2017-2020, inkl. Nordic Sailing Federations og
Dansk Sejlunions Forskrifter. Det er ikke tilladt at sejle singlehand.
Ansvarsfraskrivning
Deltagerne deltager i sejladserne på egen risiko. Den arrangerende myndighed påtager sig intet ansvar for
materiel- eller personskade, herunder dødsfald, der opstår som følge af deltagelsen, såvel før, under eller
efter sejladsen.
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Forsikring
Alle deltagende båd skal være dækket af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.
Tilmelding
Tilmelding skal ske senest onsdag d. 9. september. Tilmelding sker ved udfyldelse af elektronisk tilmelding
som kan findes via: http://schjeldrup.dk/guldtud/guldtudsmenu.html, hvor der også løbende kan ses en liste
over de tilmeldte både. Ved tilmelding skal du oplyse navn, adresse, mobilnr. bådnavn og sømiletider
(TACIL, TACIM og TACIH) efter DH-reglen, samt hvorvidt båden skal deltage i kapsejladsløbet eller turløbet.
Kender du ikke din båds sømiletider tildeler arrangørerne sømiletider ud fra lignende bådes sømiletider som
fremgår på Websejler.dk.
Startgebyret er 200 kr., som enten kan betales kontant i HVS fra kl. 8.30-9.00 lørdag d. 12. september eller
via Mobile Pay til Ulrik på tlf. nr. 2259 3036. Det omfatter præmier, moleøl– og pølser efter sejladsen.
Skippermøde
Vil blive afholdt lørdag d. 12/9 kl. 9:00 ved Hvidovre Sejlklubs Susets klubhus.
Præmier og præmieoverrækkelse
Der vil være præmier for hver 3. deltagende båd. Der vil kort tid efter sidste båd er kommet tilbage til havnen
være præmieoverrækkelse, hvor der også vil være moleøl og pølser.
Spørgsmål og nærmere oplysninger
Kontakt Ulrik Larsen på tlf. 2259 3036 eller mail: janne.ulrik@gmail.com. Der vil også blive lagt informationer
ud på facebook https://www.facebook.com/groups/350925918369789/ (Kalvebod Raserlaug).

Sejlerhilsen fra
Hvidovre Sejlklub - kapsejladsudvalget

