Sjælland Rundt Sailing Week 2022
Sejladsinformation

Velkommen til Sjælland Rundt Sailing Week 2022
Helsingør Sejlklub byder dig og din besætning velkommen til dette års sejlads med start d. 16. juni.
I år sejles med klassisk start. Starterne vil blive inddelt på traditionel vis.
Vi giver fortsat også mulighed for at prøve kræfter med det ekstreme ved at sejle single- og twohanded. En barsk mundfuld,
men det er oppe i tiden, og så skal man også kunne afprøve det under Sjælland Rundt Sailing Week.
Sejlere der ikke sejler kapsejlads som sport, skal også have mulighed for at deltage. Derfor har vi cruising klassen, der er for
sejlere uden målebrev. Her kan man opleve at sejle Sjælland Rundt, uden at skulle sætte sig ind i kapsejladsreglerne. Cruising
sejlerne sejler døgnet rundt under de Internationale Søvejsregler, både overfor de kapsejlende og andre sejlere. De
kapsejlende (Racing) sejler efter RRS Part 2 inkl. Dansk Sejlunions kapsejladsreglerne 2021-2024.
For éntype- og standardklasseløb sejles efter gældende klasseregler. Singlehanded og Twohanded klasserne sejler også som
cruising, da manøvremulighederne må anses for at være begrænset grundet den mindre besætning.
I år har vi desuden introduceret et race, hvor der er stop på Vejrø. Her venter en gastronomisk oplevelse med de øvrige
sejlere. Der er lagt op til et socialt arrangement, hvor deltagerne får mulighed for at hygge sig med hinanden på smukke
Vejrø.
Endelig har nogle deltagere desuden valgt at tage et kortere race rundt om Anholt. Med en distance på cirka 130 sømil, vil
deltagerne blive udfordret på deres distance- og kapsejladsevner, og samtidig kunne passe turen ind i en tætpakket kalender
For alle er det vigtigt, at I sætter jer grundigt ind i seneste versioner af:
•
•
•
•

Notice Of Race
Sejladsbestemmelser
Banebeskrivelserne
Denne information

Vær opmærksom på at dokumenterne kan blive opdateret frem til onsdag d. 15.6. kl. 20:00. Hold løbende øje med
Noticeboard, hvor ændringer annonceres.
Deltagere skal følge anvisninger givet af Helsingør Sejlklub. Brud på Helsingør Sejlklubs anvisninger kan få konsekvenser for
deltagelsen i Sjælland Rundt 2022.
I år præsenterer vi også et bredt program for aktiviteter på land, som både henvender sig til deltagere og andre
interesserede. I Race Village kan du møde sponsorer, hilse på andre sejlere i teltet mens du nyder mad fra Marienlyst
Strandhotel. Der vil være underholdning på scenen og nogle heldige sejlere kan ende med at vinde en af vores mange
lodtrækningspræmier. Se mere på https://sjaellandrundt.dk/program/.
Har du endnu ikke nået at købe årets Sjælland Rundt T-shirt til din besætning kan du nå det i Race Village.
Præmiebordet er ekstra stort i år. Vi har faktisk præmier for mere end 200.000 kr. Der vil blandt andet være præmier til
løbsvindere, lodtrækningsvindere og andre heldige sejlere. Hvis du er til stede ved lodtrækninger og præmieoverrækkelsen
er der chance for at præmierne bliver ekstra store.
Mød os I Race Village første gang onsdag og igen torsdag morgen. Til skippermødet vil der være lodtrækning, hvor vi blandt
andet udlodder nogle af de store præmier fra en del af vores hovedsponsorer. Så vær på pletten - Det kan være at du er den
heldige. Endelig vil vi også trække lod om mange fine ting til præmieoverrækkelsen lørdag kl. 19.30. Hvis man endnu ikke er
kommet i mål, er man selvfølgelig med i lodtrækningen og kan måske få lidt ekstra motivation til at komme i mål.

Helsingør sejlklub ønsker alle deltagere god vind!
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Ankomst til Helsingør Nordhavn
Instrukser givet af havneopsyn og SR officials skal efterkommes.
Brud mod dette betragtes som brud på sejladsbestemmelserne.
Anløb af havnen
Vis størst muligt hensyn og brug motor ved både ind- og udsejling og tilbyd gerne slæb til både uden drivkraft.
Der kan være placeret lystfiskefartøjer for enden af broerne, det anbefales ikke at lægge til uden på dem.
Placering af både og havnefaciliteter
Deltagende både har ingen særlige pladser i havnen, men pladser med grønt skilt kan frit benyttes.
Både med en dybgang på over 3,5 m. henvises til Kulturhavn Kronborg.
Havneafgift og havnekontor
Deltagende både, der fremgår af deltagerlisten, er fri for betaling af havneafgift i 7 dage i perioden fredag d. 10. juni til
mandag d. 20. juni om morgenen. Rødt bånd kan hentes på havnekontoret og skal placeres på båden som kvittering for gratis
gæsteleje.
Hvis båden befinder sig i havnen i mere end de 7 dage, skal almindelig gæsteafgift betales på ved en af havnens
betalingsstandere.
Såfremt båden forlades uden mandskab inden- eller efter sejladsen, skal havnevagten kontaktes på mail:
havnevagten@havnevagten.dk eller på telefon +45 25311080.
Havnekontorets åbningstider
Mandag – tirsdag - onsdag og fredag kl. 08:00 – 15:00 samt torsdag kl. 08:00 - 17:00
Tlf.: +45 49281080 (kontor) +45 25311080 (Havnevagt)
Internet:
www.helsingor-havne.dk
Hjertestarter befinder sig udenfor Havnekontoret.
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Fig. 1. Helsingør nordre bassin. Klik her eller på kortet for at åbne pdf version.
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Sejlerservice
Klubhuset
Klubhuset vil være åbent under hele stævnet. Klubhuset er placeret på 1. sal over Restaurant Kaj. Når Race Village er lukket,
kan sejlerne få serveret en kop suppe og have mulighed for at købe lidt at drikke i klubhuset efter de er kommet i mål.
Race Village
I Race Village vil der udover et bredt underholdningsprogram med foredrag og musik også være mulighed for at købe mad og
drikkevarer i madteltet hvor Marienlyst Strandhotel vil stå for forplejningen.
Restaurant Kaj
Restaurant Kaj holder åbent under hele arrangementet. Bordreservation er nødvendig på telefon 4920 2045.
Morgenmadsbuffet serveres torsdag d. 16. Reserver online her. kr. 100,-/pr. person.
Kronborg Røgeri
Friske røgvarer, udendørs servering og to-go delikatesser.
Nem aftensmad to go: Røgeriets gryderet m. oksekød, hjemmerøget bacon og grøntsager og brød – kr. 129,-/kuvert.
Madpakke med frisksmurt sandwich m. varmrøget lakserilette, vand og chips m. salt – kr. 99,-/kuvert.
Hele menuen kr. 199,-/kuvert. Bestilling senest onsdag kl. 12:00 på telefon 3148 3000 eller mail info@roegeri.com.
Afhentning torsdag fra kl. 08:00.
Kronborg Marine Bådudstyr
Køb ind til sejladsen hos Kronborg Marine Bådudstyr. Du kan få alt inden for bådudstyr
Cafe Kronborg
Udendørs servering af lette fiskeretter samt salg af frisk fisk
Social Grill
Serverer burgers, sodavand, is m.v.
Frøken Marina
Cafe, isbar med hjemmelavet is
Kalechesmeden
Salg, produktion og reparation af kalecher, sprayhood, cockpittelt og presenninger
Nordhavnens Proviant
Kioskvarer og let forplejning
One Sails
Salg og reparation af sejl
Bad, toiletter, vaskemaskine, tørretumbler og el på broerne
Toiletbygninger er anvist på havneskitsen. Kort (TallyCard) til bad, vaskemaskiner og strøm på broen kan købes i automat
uden for Havnekontoret samt på søndre og nordre mole. Vaskerum findes ved toilettet over for Havnekontoret.
WiFi
Der er frit WiFi over hele havnen. Navnet på Wi-Fi er forskelligt alt efter, hvor du ligger i havnen. Prøv dig frem for at se,
hvilket netværk der virker bedst. Du skal ikke bruge password.
Benzin og diesel
Standere med automater findes for enden af midtermolen.
Bådoptagning
Man kan selv træffe aftale med Claus Hansen Kranservice på telefon 40458843 eller via Havnekontoret. Vejer din båd mindre
end 3 ton og kommer du med den på en trailer, kan du selv løfte båden med havnens nye kran. Kontakt Havnekontoret på
telefon +45 49281080 (kontor) +45 25311080 (Havnevagt).
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Generelle oplysninger
Stævneleder
Martin Anfeldt, Helsingør Sejlklub
Baneleder
Henrik Holst, Sejlklubben Sundet
Protestkomitéformand
Jan Helge Madsen, KDY
Adresse
Helsingør Sejlklub, Strandpromenaden 6, 3000 Helsingør
Kontakt
Telefon:

Al kontakt til Helsingør Sejlklub og sejladsbureauet skal under stævnet ske til Telefon +45 26548494
(Åben hele døgnet under Sjælland Rundt)
E-mail:
sr@helsingorsejlklub.dk. Vær opmærksom på at mails ikke besvares i løbet af stævnet.
Hjemmesider: www.sjaellandrundt.dk og www.helsingorsejlklub.dk
Sejladsbureau
Sejladsbureauet kan kontaktes på telefon +4526548494. Telefonen er åben:
• Onsdag d. 15. juni kl. 16 - 22
• Torsdag d. 16. juni kl. 7 - søndag d. 19. juni kl. 15 (Hele døgnet).
Fysisk henvendelse kan ske i
• Race Village på midtermolen: Onsdag d. 15. juni kl. 17 - 21 samt torsdag d. 16. juni kl. 07 - 15.
• Helsingør Sejlklubs lokaler på 1. sal over Restaurant Kaj: Fredag når første båd er i mål – søndag kl. 15 (Hele døgnet)
Registrering
Onsdag d. 15. juni kl. 17:00 – 21:00 og torsdag d. 16. juni. kl. 7:00 – 15:00.
Registrering foregår i Race Village på midtermolen.
Udlevering af TracTrac betragtes som udtryk for at båden starter og deltager i sejladsen. Er trackeren ikke afhentet inden
starttidspunktet, betragtes båden som ikke startet (DNS).
Der vil ikke blive udleveret kopier af dokumenter til sejlerne. Sejladsinformation, Sejladsbestemmelser, NOR og
Banebeskrivelse skal forefindes ombord på deltagende både. Elektroniske versioner accepteres.
Logbog og udfyldt mandskabsliste skal medbringes i fysisk version. Mandskabsliste kan dog indsendes elektronisk inden
registrering.
Skippermøde
Alle sejladser: Torsdag d. 16. juni kl. 08:30 på scenen ved Race Village.
VHF information
Torsdag morgen er der lyttepligt på VHF kanal 72 før og under starten. Helsingør Sejlklub videregiver relevante oplysninger
via VHF. Deltagerne skal følge disse henstillinger. Der må udelukkende lyttes på kanalen, og kun svares såfremt man bliver
personligt kontaktet.
Status og ændringer
Se notifikationer om ændringer på Noticeboard som er den officielle opslagstavle for Sjælland Rundt og Anholt Race.
Følg bådenes placering direkte på: www.tractrac.com. Sejladsen kan derudover følges på www.sjaellandrundt.dk .
Tjek også Facebook: www.facebook.com/sjaellandrundt
Brug #sjællandrundt og #SRSW når du poster opslag og gerne vil se hvad andre har delt.
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Tracking
TracTrac enhed udleveres ved registrering når sejladsbureauet har modtaget mandskabslisten.
Den enkelt båd eller løb kan følges via tracking på http://tractrac.com eller TracTrac app’en.
TracTrac bruges som værktøj til måltagning og vil desuden indgå i vurderingen i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Sørg for at
trackeren er monteret sikkert udenfor, og gerne 2 m. over vandoverfladen, så den kan sende signalet uhindret.
TracTrac enheden må aldrig slukkes eller genstartes manuelt. Såfremt trackeren selv slukker undervejs, kontaktes Bureauet
på telefon +45 2654 8494.
Skulle I miste trackeren eller trackeren ikke er synlig på tractrac.com eller TracTrac app’en, er det særlig vigtigt at I noterer
tiden for hvornår I passerer målstregen. Trackeren kan enkelte steder på distancen miste signalet. Trackeren samler dog
fortsat data og vil opdatere så snart signalet er genetableret.
Sponsorer
Mød flere af vores sponsorer i Race Village.
Pligt til at rapportere
Deltagerne skal snarest efter målgang indlevere udfyldt logbog og TracTrac i sejladsbureauet i Helsingør
Dette skal ske senest 1 time efter egen målgang.
Hvis fuldførelse opgives, skal logbogen afleveres i sejladsbureauet sammen med TracTrac enhed hurtigst muligt og senest
søndag d. 19. juni kl. 15.
Søkort
For Sjælland Rundt skal kort nr. 128, 129, 131, 132, 141, 143, 160/161, 162, 198 og evt. 133 eller andre dækkende skal
forefindes i udgaver, der bør være opdaterede ifølge søkortrettelser på https://gst.dk/soekort/soekortrettelser/kort-for-kortdanmark.
For Anholt Race skal kort nr. 100, 102, 124, 129 og evt. 101 eller andre dækkende forefindes i udgaver, der bør være
opdaterede ifølge søkortrettelser på https://gst.dk/soekort/soekortrettelser/kort-for-kort-danmark.
Se oversigt over søkort her.
Kontrol på banen
Alle deltagende både er bemyndiget til at notere overtrædelse af Sejladsbestemmelserne.
For skader opstået under hjælp fra SR-officialbåde gives ikke erstatning.
Kontrolmåling m.h.t. målerbrev/klassebevis af både i racing løb
Alle både skal efter målgang anløbe Helsingør Nordhavn og være til disposition for kontrol. Både der p.g.a. størrelsen ikke
kan anløbe Nordhavnen henvises til Helsingør Kulturhavn. Kontrolmåling vil blive foretaget af autoriserede målere.
Både der prajes til kontrol ved hjemtagningen, skal anløbe Midtermolen, hvis ikke andet anråbes.
Husk at alle sejl ombord skal være målt (kontrolleret) og stemplet eller forsynet med sejlknap i henhold til gældende regler
(stemplerne skal være synlige).
Det er altid skipperen, der har det fulde ansvar for, at båden er i overensstemmelse med målebrevet.
Klubmedlemskab
Skipper i racingklassen skal være medlem af en sejlklub godkendt af Dansk Sejlunion (eller den nationale myndighed for
udenlandske både).
Sejladsens tidsbegrænsning
Sjælland Rundt weekenden afsluttes kl. 15.00 søndag d. 19. juni.
Alle både der fuldfører efter tidsbegrænsningen noteres DNF (ikke fuldført).
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Logbog 2022 (Print selv inden sejlads)
Deltager nr. ___________

Løb nr.: ___________

Start kl.: ________: _________.

Senest en time efter målgang skal den udfyldte logbog afleveres sammen med TracTrac enhed til sejladsbureauet. Dette er et
krav for at sejladsen kan betragtes som reglementeret fuldført.
Udgår båden af sejladsen, skal der hurtigst muligt gives besked til sejladsbureauet på tlf. nr. + 45 26 54 84 96.
Hvis båden udgår, skal logbog og TracTrac enhed afleveres hurtigst muligt, og senest søndag d. 19.6. kl. 15.
Singlehanded sejlere skal notere sted og tidspunkt for hviletid.

Bådens navn: ________________________________

Bådens skipper: _______________________________

Mærke i sejl: ________________________________

Skippers telefonnummer: _______________________

Fuldførelse
Er sejladsens fuldført (Sæt kryds):

Ja

Nej

Hvis nej, anfør position og tidspunkt for opgivelse: ______________________________________________________
Årsag til opgivelse: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Målgang
Fuldførende både skal anføre dato og tidspunkt for målgang.
Målgang ________dag d. ________ juni 2022, kl. ________:________.
Foranliggende både: _______________________________________________________________________________
Agterliggende både: _______________________________________________________________________________
(Oplys bådtype, sejlnummer, bådfarve eller bådnavn hvis muligt)

Brug af motor
Motor har været startet (Position og tidsrum):___________________________________________________________
Årsag:___________________________________________________________________________________________

Singlehanded
Hviletid 1: Sted: ___________________________________________________________________________________
Dato: ______. Juni 2022. Tidsrum: Kl. ______: ______ - Kl. ______: ______.

Hviletid i alt: _______ t. _______ min.

Hviletid 2: Sted: ___________________________________________________________________________________
Dato: ______. Juni 2022. Tidsrum: Kl. ______: ______ - Kl. ______: ______.

Dato: _____. juni 2022

Hviletid i alt: _______ t. _______ min.

Skippers underskrift: ______________________________________________
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Dansk Søredningsselskab – DSRS
Lokalafdeling

Vagttelefon

Helsingør

2760 1101

Kerteminde

2760 1102

Operationsområde
•
•

Mod nord: Gilleleje
Mod syd: Vedbæk

•
•
•

Mod nord: på en linje af Lillegrund – AsnæsFyns hoved
Mod syd: Storebæltsbroen
Mod øst: Sjælland
Hele Isefjord
Hele Roskildefjord
Mod øst: Gilleleje
Mod vest: Odden

Lynæs

2760 1103

•
•
•
•

København

2760 1106

•
•

Mod nord: Vedbæk
Mod syd: Aflandshage

•
•
•
•

Mod nordvest: På linje fra Knudshoved til
nordspidsen af Femø
Mod sydvest: Guldborgsund ved E4 Tunnelen
Mod sydøst: Grønsund til og med Hårbølle
Mod øst: Bøgestrømmen

•
•

Mod nord: Aflandshage
Mod syd: Stevns fyret

Vordingborg

2760 1109

Køge

2760 1110

Ved behov for assistance kaldes der normalt til nærmeste havn.
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Mandskabsliste 2022
Afleveres i bureauet ved afhentning af TracTrac
Antal ombord:____________
Bådens navn:

Skippers navn:

Adresse:

Kontakt

Mobiltlf.nr:

VHF/MMSI:

Evt.
kontaktperson på
land
E-mail adresse:

Besætningsmedlemmer Navn og telefonnummer.

Jeg bekræfter, at båden er i sødygtig stand og behørigt udrustet, samt at besætningens størrelse og erfaring er tilstrækkelig
til at gennemføre sejladsen på betryggende vis i alt slags vejr.
TracTrac udleveret.

Dato: _________________

Underskrift:

_____________________________________________________________
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