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  Nordisk Mesterskab for F18 

Det Åbne Nordiske Mesterskab for F18 finder sted den 15. til 17. august og bliver i år for 
første gang afholdt i Danmark, hvor VSK er vært. Ligesom i de tidligere år forventes det 

at tiltrække over 40 både fra de fire nordiske lande, men også hold fra Tyskland, Polen 

og Østrig har meldt deres ankomst. 
 

Det Nordiske Mesterskab blev første gang afholdt i Norge/Moss 2011 med 42 deltagende 
både fra Norge, Sverige, Finland og Holland. Vinderne var Mischa Heemskerk med 

Baastian Tentij fra Holland. Mischa Heemskerk er A-Cat verdensmester og hollandsk F18 

mester. 
 

I 2012 blev mesterskabet afholdt i Finland/Hanö, hvor det svenske team Petter Karlberg 
/ Magnus Lövenden vandt. 

 
I 2013 blev det afholdt i Sverige/Sandham, hvor Danmark deltog for første gang og var 

repræsenteret med to hold: Jan Jensen/Penny Wyon, VSK, og Anders Liebst/Rasmus 

Josephsen, Solrød.  
 

I Danmark stiftedes der først en F18 association i 2013. Inden da var F18 kun 
repræsenteret af Hobie Cat i Danmark. Det Nordiske Mesterskab 2013 var opdelt i to 

dele med to dages fleet race og et langdistanceløb i den klassiske og verdensberømte 

"Tjörn Rundt", som holdt 50 års jubilæum. Niklas Nordblom med Frederik Karlsson fra 
Sverige vandt mesterskabet. 

 
Læs mere om Nordisk Mesterskab 2014 på http://www.f18nordic.org/ og 

www.vallensbaek-sejlklub.dk og om F18 klassen på www.formula18.dk. 

 
Kom og gi’ en hånd! 

Har du tid og lyst til nogle sjove timer på land og vand, så har kapsejladskomiteen 
fortsat brug for din hjælp til dette stævne. Skriv til Michael Bernfeld, hvis du kan afse lidt 

tid som hjælper: mb@vallensbaek-sejlklub.dk 
 

Kom forbi havnen i weekenden den 15.-17. august og få en stor sportslig og social 

oplevelse. 
 

Jan Hedmann Jensen 

_______________________________________________________________________       
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   Nyt fra Tursejlerne 

 

Vi minder om, at der er 24-timers sejlads i weekenden den 30.-31. august. Tilmelding 
sker her senest 21. august kl. 20. Husk også at tilmelde dig og din besætning til vores 

orienteringsaften mandag den 18. august kl. 19 i Juniorhuset.  
Send en mail til Lennart Larsen på lennart-jette@mail.dk og læs mere om sejladsen her: 

 

24-timers sejlads 30.-31. august 
Starten på 24-timers sejladsen går lørdag den 30. august kl. 15.00-15.15 med startlinje i 

centerhavnen Vallensbæk-Ishøj. Pris for deltagelsen er 100 kr. pr. båd. 
 

24-timers sejlads er en tidsbegrænset distancesejlads, som går ud på at sejle så langt 
som muligt og samtidig være tilbage til startpunktet inden for 24 timer (minimum 18 

timer). Her får du trænet praktisk navigation, vejrbedømmelse og natsejlads. 

Ud fra den givne vejrsituation og de angivne rundingspunkter er det så op til den  
enkelte besætning at udsejle den længste distance og komme hjem til starthavnen  

inden for 24 timer. 
 

De deltagende både opdeles i grupper efter størrelse og sejlegenskaber, således at de 

udsejlede distancer kan sammenlignes. 
 

Hver deltager får ved årsmødet en plakette med årets udsejlede distance indgraveret. 
Desuden uddeles store plaketter, når den samlede udsejlede distance runder et bestemt 

antal sømil. 

 
Der sejles efter de internationale søvejsregler og bestemmelser for 24-timers sejlads. 

Du kan se mere på hjemmesiden www.24-timerssejlads.dk. 
 Tilmelding via hjemmesiden inden torsdag den 21. august kl. 20. 

For at du skal være godt rustet til din deltagelse, så gennemfører Tursejlerudvalget en 

orienteringsaften, hvor du og dine gaster får gode råd og fif fra tidligere deltagere. 
Tilmelding til denne aften, som afholdes mandag den 18. august kl. 19 i Juniorhuset, 

foretages til Lennart på lennart-jette@mail.dk. 

Spørgsmål vedrørende deltagelse kan rettes til Lennart Larsen på tlf. 21 62 86 87. 
 

Andre vigtige datoer til din kalender  
Udførlig info følger senere, men sæt X i kalenderen ved disse datoer allerede nu: 

 12.-13. september: Natsejlads sammen med Sejlerskolen 

 28. september: 30 sømils sejlads (Bugten rundt) 

 3. eller 10. oktober: Aftentur 

Alternativ eller supplement til årets natsejlads i september. Vejret bestemmer 

datoen. 

 
Tursejlerudvalget 

Christina Rasmussen 

______________________________________________________________________ 

Husk at VSK er på Facebook. 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 
 
Varme sommerhilsner 

Kenneth Bøggild 

Formand 
Vallensbæk Sejlklub 
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