Doublehand for enhver – 2 personer, 2 øer, dobbelt så sjovt!
Doublehand for enhver, tiltænkt alle som har lyst til at sejle doublehand.
Dette er det nyeste tilbud fra Sejlklub Langballigau, beliggende udfor Flensborg Fjord.
Tilbuddet retter sig imod ”short-hand-crews”, begyndere såsom toursejlere.
Regatten finder sted den 27. juni 2020, som for mange er den første sommerferieweekend.

Kapsejladsen tillader både begyndere såsom garvede sejlere at blive udfordret og have det sjovt.

Konkurrence på høj plan
Engagerede ”short-hand crews” kæmper sig ud af Flensborg fjord, igennem Lillebælt og videre
omkring de to øer Als og Barsø. Sejlere starter i Doublehand kategorien indenfor ORC Club. Tilbuddet
retter sig mod den sportslige sejler, blandede crews, undgdomshold op til træningsaspiranter til det
nye Olympiske mixed format og udgør såmed en overskuelig mulighed for et Doublehand regatta
uden den store logistiske byrde.
... og egnet for enhver
Samtidig tilbyder regattaformatet toursejlere og begyndere en nem og overskuelig mulighed for at
prøve kræfter med kapsejlads.
Grundet den nemme bane er der lav risiko for at komme i konflikt situationer med andre både.
Alle både kan deltage uden Formeltvang og uden at båden er opmålt. Bådens alder, størrelse eller
mærke spiller ingen rolle. Par, Venner, Forældre-barn, alle kan være med.
I Yardstick-bedømmelsen med eller uden spi sejles der ud langs Flensborg fjord, rundt om øen Als,
altid med øjenkontakt til land, en af Østersøens flotteste kyster.
Fælles udfordring og Sjov!
Ved dette arrangement skal vi have det sjovt. Imens de mest ambitionerede sejlere kæmper om
positionerne rundt om øen Barsø , fuldfører de andre deltagere arrangement på en kortere bane og
ankommer med stor sandsynlighed samtidigt med de andre deltagere til målområdet ved Als fjord.
Så er det tid til hygge og samvær i en af de flotteste danske naturfjorde, Dyvig. Det bliver hyggeligt
med mad og drikke, gode samtaler og nye venskaber opstår. Den lille og overskuelige
præmieoverrækkelse finder sted ved midnatstid...
Sikker og overskuelig...
De fleste kan mærke det på kroppen efter at have tilbagelagt en sådan strækning, men der er stadig
nok energi til at have det godt sammen med de andre deltagere. Arrangementet finder sted i dagtimerne, så risikoen for udmattelse er begrænset, som ellers kunne have indflydelse på ens egen
sikkerhed og velbefindende. Det er yderligere tilladt at bruge autopilot.
Ferie...

Ønsker man at tage på ferie efterfølgende har man det perfekte udgangspunkt. Man sejler blot ud af
Flensborg fjord, igennem det sydfyske øhav og er inden længe undervejs i retning mod Samsø/Tunø
eller Anholt.

Kort fortalt
Start

27. juni 2020 ved Langballigau i Tyskland, mål ved Nordals, Dyvig i Danmark

Tidsramme

10-12 timer. Banelængde 45-60 sømil (kort og lang bane alt efter start gruppe)

Bedømmelse

ORCc double hand, Yardstick med/uden spi eller enhedsklasse (tilbud fra 3 tilmeldte)

Gebyr

Early bird: 30 Euro indtil 28. Februar 2020. Efterfølgende 50 Euro

Tilmelding
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