
Onsdagssejladserne og hovedkapsejladsen 2018 

Så gik sejlsæson 2018, og hvilken sæson – ikke en eneste aflysning, 

ikke én dag med regn eller blæst af større styrker, hvad er der i vejen 

med den globale opvarmning?

Af samme grund, blev det endnu en sæson med et øget antal startende 

både end vi har set før, det gennemsnitlige antal startende både er 

steget med 10,5 % i forhold til 2017 sæsonen. Stigningen af antallet af 

startende både er ikke så høj som sidste sæson, men det ser mere 

stabilt ud. Her i 2018 har vi været oppe på et gennemsnit af 6,63 

startende både. (mod 6 sidste sæson). Antallet af startende både har 

været meget stabilt med mellem 5-9 startende både hver onsdag, lavest 

antal naturligvis i feriesæsonen. 

I år har Claus været den retfærdige dommer. Udover dommergerningen 

har han introduceret et nyt beregningsværktøj, som gør livet for 

dommeren meget nemmere og resultaterne kommer hurtigt til Jens og 

dermed på hjemmesiden. 

I år har der virkeligt været kæmpet og råbt ude i bugten og omkring den 

lille ø Lindholm - alle har kæmpet hårdt for at bevare deres pladser på 

ranglisten og det kommer man altså ikke sovende til. De fem øverste 

placeringer har således fordelt sig som herunder:

1) ”Fair lady” med Anders ved roret

2) ”Carina” med Allan ved roret

3) ”Raptus” med Stig ved roret

4) “Aglaia” med Inger ved roret

5) ”Lyn 1” med Søren ved roret

Der er ingen tvivl om, at der er blevet kæmpet for at holde sin plads i 

rækken, og man skal ikke blive væk fra nogen sejladser, for der kommer 

en anden og tager ens plads. Men det er vel ikke noget problem – der er

jo mødepligt?



Når det er sagt, så er Claus den eneste der er dukket op hver af de 19 

onsdage. Det har været en stor hjælp at have Claus ved flag og start ur, 

så vi andre har kunnet sejle – tak Claus.

Vi er for tiden 10 tilmeldte både, det ser ikke længere ud til at knibe med 

at få en fuld besætning. Der har i denne sæson flere gange været 9 

både på vandet – helt vildt. 

Det betyder at der har været to starter hele sæsonen, det fortsætter vi 

med til næste år, så det ikke bliver så tumultagtigt på startlinjen, med 

skader til følge. Lystal på 1,02 og derunder starter 10 minutter tidligere 

end de øvrige både.

Tendensen er klar, også på Møn – interessen for kapsejlads og 

feriesejlads er igen stigende. Overnatning er det højeste man har set de 

sidste 10 år og en stigning af havneanløb på 40 % i forhold til sidste år.

Hovedkapsejladsen blev, som altid, igen i år en succes, igen med 

mange gaver fra vores sponsorer. 19 både var tilmeldt, men et par 

stykker faldt fra p.g.a. sygdom og vejret.

Vejret var meget blæsende og ikke helt som vejrguderne havde 

forudsagt. Banen var onsdagssejladsernes bane 1, og ligesom som 

sidste år 2 gange. Runding af en udlagt bøje i havnen blev gentaget og 

det er efter min mening stadig fint at alle bådene skal runde midt i 

havnen. Så får tilskuerne på land noget at se på.

Vi havde skudt hovedkapsejladsen en uge i 2018 da vi gerne vil følge 

sildemarkedet. Vi vil også næste år følge sildemarkedet.

Vi fra ”dommerpanelet” bad sidste år bestyrelsen om at investere i PC 

og printer, så vi ikke oplever, at sidste øjeblikstilmeldinger ikke kan 

deltage og for at Jens ikke behøvede at løbe en Marathon mellem 

klubhus og hjemmet, hvor printeren stod. Dette udstyr blev hurtigt bestilt 

og det har fungerede upåklageligt.

Fra udvalgets side ønsker vi medlemmerne en rigtig god vinter og vær 

så venlig at sætte et kryds i kalenderen den 1. Maj 2019 – for der 

afvikles første onsdagssejlads dette år og husk, der er mødepligt

Onsdagsudvalget


