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Årsberetning Kapsejladsudvalget 2018 

Det har været et utrolig spændende og aktivt år i kapsejladsudvalget. 

Vi har haft en masse gode sejladser hver tirsdag både i forår og efterårssæsonen. Vi har som så 
mange andre været utrolig heldige med vejret, og vi har kunne nyde mange lune og dejlige aftener på 
vandet 

Vi har, som vi plejer, alle kunne nyde dejligt mad efter vores sejladser, det har både været flot pyntet 
smørrebrød, grillretter, biks bearnaise og meget andet godt. Det er så fantastisk dejligt med disse 
hyggeaftener, og vi mener faktisk, at det er synd for dem, som ikke oplever det. 

Vi var i sommerferien vært for H-bådenes Danmarksmesterskab. Det blev til nogle vildt fantastiske 
dage i Bogense, som startede onsdag i uge 27 og sluttede af med festaften lørdag aften. Sejlerne var 
endnu engang meget begejstret for vores måde at afholde stævner, og vi blev også under selve 
stævnet spurgt, om vi ville afholde et VM for H-bådene. Dette har vi dog som udgangspunkt takket 
pænt nej tak til, da vi mener, at dette er for stor en mundfuld. 

Vi har i år også været vært for et mindre erhvervsarrangement for Nordfyns erhverv og turisme, hvor 
vi lånte en båd af sejlsportsligaen, så vi havde 2 at konkurrere med. Det blev til en sjov dag på 
vandet, hvor deltagerne virkede meget interesseret i sejladserne. Og ikke mindst gik de utrolig meget 
op i sejren og håneretten. 

Nu er alle bøjer på land, både kapsejlads- og turbøjer ved Æbelø. Mary er sat i stativ, og vi arbejder i 
øjeblikket på at samles til en ”hyggeaften” i løbet af vinteren. 

Jeg vil gerne takke alle vores gode hjælpere, dommere, udvalg og ikke mindst køkkenholdet Ole og 
Torben . I gør alle en kæmpe indsat for vores klub. Med de aktiviteter, vi har haft i år, er der lagt 
mange timer. Dette kan heldigvis også ses i regnskabet, hvor kapsejladsudvalget har lavet det bedste 
resultat i mange år. 

Stor tak til jer alle og på gensyn til endnu en god sæson i 2019 

 

Med sejler hilsen 

Ulrik Meyer 

Kapsejladsudvalget 

 

 


