Kapsejladskalender 2018.
25. - 26. maj

Max Oertz Regatta, Neustadt.

9. - 12. august

Svendborg Classic 2018.
90 års KDY 15 m2 Jubilæumsregatta.

8. - 9. september

Seasons End, Hamburg.

21.-22. september Ry Open Revival Klassemesterskab - Horsens.

90 års
Klassejubilæum 2018

Jubilæumsregatta 2018.
Program ved Svendborg Classic
Torsdag den 9. august
Bådene ankommer til Jessens Mole
16.00 Isætning af mindre både med kran fra Nordre Kaj
16.00 Bureau i Maritimt Center åbner for registrering af deltagere
20.00 Bureau lukker
22.00 Baren lukker
Fredag den 10. august
07.00 Morgenmad og udlevering af bestilte madpakker
08.50 Officiel åbning af stævnet og kanonsalut
09.00 Skippermøde
11.00 KDY 15 m2 - Jubilæumssejladser:
Første start på sejladserne på Lunkebugten
Der planlægges med 3 sejladser.
18.30 Fællesspisning i Maritimt Center – derefter hygge i Pakhuset
Lørdag den 11. august
07.00 Morgenmad og udlevering af bestilte madpakker
09.00 Skippermøde
11.00 KDY 15 m2 - Jubilæumssejladser:
Første start på sejladserne på Lunkebugten
Der planlægges med 3 sejladser.
18.30 Sejlermiddag i Maritimt Center
20.30 Præmieoverrækkelse i Maritimt Center
21.15 Fest, musik, dans og fornøjelse i pakhuset
23.59 Festen slutter

Jubilæumsregatta 2018 ved
Svendborg Classic 9. – 12. august 2018.
Invitation til Jubilæumsregatta ved Svendborg Classic 2018.
Vores dejlige juniorbåd har nu gennem 90 år givet mange, mange sejlere fantastiske
sejleroplevelser. Det er både som juniorsejlere og som sejlere der er blevet lidt ældre.
Det vil vi fejre med en jubilæumsregatta. Den har vi fået arrangeret i et tæt samarbejde
med det traditionsrige stævne ”Svendborg Classic”.
Vi håber at se jer der har en juniorbåd, og jer der tidligere har sejlet i en. Enten for at
sejle sammen med andre juniorbåde, eller for at se den flotte specialudstilling, som
Danmarks Museum for Lystsejlads har stablet på benene her i 2018.
Af egen erfaring ved jeg, at flere får tårer i øjnene, når de ser en juniorbåd, enten i vore
havne eller på en bådudstilling. Mange kommer forbi, stopper op og stirrer. De bliver
helt tavse og nikker af glæde. Det er gensynets glæde for de fleste – og kommentaren
”den har jeg også lært at sejle i” følger ofte efter.
Vi skylder en stor tak til de, der for 90 år siden tog initiativet til at dette skulle være
Danmarks klassebåd nr. 1.
Vel mødt i Svendborg d. 9. – 12. august 2018.
Carl Christian Lassen, Formand for J-klubben.

Søndag den 12. august
09.00 Optagning af mindre både fra Nordre Kaj
Bådene afsejler. Farvel og tak for i år.
På gensyn i 2019 – anden weekend i august.

www.classicregatta.dk

www.classicregatta.dk

