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Aftenmatcher 2022 – en fantastisk sæson

Rekord-mange havde fået øjnene op for 
fornøjelserne ved at deltage i aften-
matcherne på vandet, på terrassen, og i 
klubhuset efter sejladserne

Deltagerne var fra starten inddelt i 
divisioner, og i løbet af sæsonen blev der 
sejlet fire serier, med op- og nedrykninger 
ind i mellem. 

Det gjorde det sjovt for alle, både nye og 
erfarne kapsejlere.

Sejladsmæssigt var sæsonen præget af 
milde vinde, skønne aftener, og bunkevis 
af gode oplevelser.

Kom og vær med 
næste år, der er 
plads til alle J



Aftenmatcher 2022

Vores terrasse og klubhus blev taget i brug hver eneste 
onsdag, hvor de trætte sejlere fik fornyet energidepoterne.



Aftenmatcher 2022 
– et stærkt teamwork

Rigtig mange frivillige timer er blevet lagt, fra 
mange sider

• Dommerbåden var sejlklar ved sæsonstart

• Vi havde en kapsejlads bane med udlagt 
bøje klar til sæsonstart

• Dommerbåden var på vandet hver 
onsdag, og med nye baneledere og 
tidstagere hver gang

• Vi fik dejlig mad og hyggede os hver 
eneste gang

• Der blev udregnet resultater og sørget for 
præmier til vinderne.

Tusind tak til alle der var med til at gøre det 
muligt.



Klubmesterskaber 2022
Traditionen tro blev der afholdt 
klubmesterskab den sidste lørdag i 
september, og traditionen tro startede 
dagen med det legendariske morgen-
bord, all-inclusive, tilberedt af gode 
frivillige kræfter.

De fleste af aftenmatch-bådene 
deltog, og efter de to planlagte 
sejladser kunne klubmesteren 2022 
kåres. Tillykke til ”Andrea” og 
skipper Christian de Lichtenberg 
med besætning, der nu glæder sig 
over besiddelsen af den flotte pokal 
indtil en ny vinder kåres næste år J



Vedbæk Sejlklub har i mere 
end 50 år afholdt det 

traditionelle kapsejlads      
afslutningsstævne i

Øresundsområdet
I 2022 foregik det i      
fantastisk sejler-
vejr med deltagelse
af over 100 både 
fra nær og fjern.

Spangsberg 
Chokolade er 

sponsor for 
stævnet.



Vedbæk Sejlklub Kapsejlads 2023

Det kommende år gentages det sædvanlige 
festfyrværkeri af aktiviteter, som vi kender fra 
2022 :

• Aftenmatcher, men nu med to starter

• Klubmesterskab 23/9-2023

• Spangsberg Cup 1/10-2023

Og dertil et par nye aktiviteter:

• Assistance til optimisternes kæmpe stævne

• H-båd liga stævne (VM udtagelse)



Informationsmøde om 
aftenmatcherne 2023

27. april 2023 kl. 19:30 i Vedbæk Sejlklub

• På mødet gennemgås det, hvordan 
aftenmatcherne afvikles i 2023.

• For nysgerrige uden kapsejlads-erfaring 
bliver der rig lejlighed til at høste viden, og 
til at stille spørgsmål, så man kan tage 
stilling til om man vil deltage.

• For garvede kapsejlere bliver det en 
kærkommen repetition af sejlads-
bestemmelserne, samt en unik mulighed 
for at øse af sin imponerende erfaring og 
viden, og derved hjælpe nye sejlere i gang 
med til at deltage.

På gensyn - vi ses i klubhuset !

Fire serier, bådene opdelt i divisioner. 

To starter med fx 15 minutters mellemrum for at 
opnå en mere jævnbyrdig sejlads for de hurtige 
og de langsomme både (vinden har det jo med 

at dø ud sidst på aftenen). 

Fælles måltagning

Datoer:
Serie 1: 3/5, 10/5, 17/5 og 24/5
Serie 2: 31/5, 7/6, 14/6 og 21/6 
Serie 3: 2/8, 9/8, 16/8 og 23/8
Serie 4: 30/8, 6/9, 13/9 og 20/9
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Assistance til kæmpe optimist stævne 21-23 april 2023
Vores optimist-sejlere er som bekendt 
sejere end de fleste, mange sejler f.eks. 
hele vinteren igennem! 

De holder et stort stævne den 21-23 april, 
hvor der forventes 70-80 optimist sejlere, 
25-35 følgebåde, og flere hundrede 
mennesker på havnen. 

Det er det første af to udtagelsesstævner til 
VM, EM og NM. 

Første prioritet for stævnet er selvfølgelig 
veludførte og fair afviklede sejladser.

Vi skal hjælpe til med dommerbåd (dommer 
kommer udefra), måltagningsbåd og 
måltagning, bemanding af mærke-både og 
jury-RIB’s (jury kommer også udefra), samt 
diverse bureau aktiviteter. 

Der er brug for mange frivillige til at skabe 
et godt stævne, og vi kan godt love at det 
bliver både sjovt og lærerigt!



Vores tre H-både benyttes flittigt af bl.a. sejler-skolen 
og til aftenmatcher, og sejlklubben er blevet anmodet 
om at hjælpe med afvikling af et stævne for H-båds-
klubben.

Der er brug for hjælp fra vores 
store kapsejler miljø for at gøre 
det muligt.

Vi benytter lejligheden til at lære 
noget om stævneplanlægning, 
RIB-sejlads, arbejde på dommer-
båden med  mere, og 
selvfølgelig til at lave 
et fantastisk stævne 
for sejlerne.

H-båds ligastævne 13-14 maj 2023



Klubmesterskab 23/9-2023

Som sædvanligt findes arrangøren af det 
kommende klubmesterskab ved 
lodtrækning blandt deltagerne.

I 2022 vandt “Andrea” med skipper og 
besætning både klubmesterskabet og 
lodtrækningen om at arrangere  
mesterskabet i 2023.

Vi glæder os til den traditionelle dag, 
startende med et overdådigt morgenborg i 
sejlklubben, og afsluttet med spændende 
sejladser på vandet.



Spangsberg Cup 1/10-23

Igen i 2023 vil sejlklubben 
arrangere den traditionelle 
sæson-afslutning på 
kapsejladserne i Øresunds-
området.

Og ligesom de mange 
foregående år vil det tiltrække 
kapsejlere fra det meste af 
Sjælland, fra Fyn, og fra 
Sverige.



Info-møde
aftenmatcher 2023

• 27/4-2023 19:30
• Information til nye 

og erfarne kap-
sejlere om aften-
matcherne i 2023.

AKTIVITETSPLAN FOR 2023 (FORELØBIG)

Kapsejlads udvalgs 
møder

• Alle møder kl 19:30
• 11. januar
• 12. april
• 2. maj
• 15. august

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Optimist jolle 
udtagelses-stævne

• Vi hjælper til med 
dommerbåd, 
tidstagning med 
mere

H-båd liga-stævne

• Vi hjælper med 
afvikling af liga-
stævne for H-
bådene i Danmark

Klubmesterskab ‘23

• Vi hjælper med 
afvikling af liga-
stævne for H-
bådene i Danmark

Spangsberg Cup ‘23

• Vi hjælper med 
afvikling af liga-
stævne for H-
bådene i Danmark

Lige til 
at printe ud 

og hænge på køleskabet

Opti stævne   21-23/4

Aftenmatcher

H-båds ligastævne   13-14/5

Spangsberg Cup 1/10

Klubmesterskab 23/9

Info-møde, aftenmatcher 2023            27/4 

Udvalgsmøder 

3/5
10/5
17/5 
24/5

31/5 
7/6

14/6
21/6

2/8
9/8

16/8 
23/8

30/8 
6/9 

13/9
20/9



Hvor får man mere at vide, og hvordan 
kan man være med ?

Følg med i Facebook gruppen ”Vedbæk Sejlklub Kapsejlads”

Hold øje med sejlklubbens hjemmeside, https://vedbaek-sejlklub.dk/

Deltag i kapsejlads udvalgets møder – se mødedatoerne på foregående 
side.

Deltag i info-mødet om aftenmatcher 2023 (27. april kl. 19:30)

Hjælp til ved Optimist- og H-båds stævnet.

Vi er nok den mest faste del af kapsejlads udvalget (selvom der er 
mange flere der bidrager):

Lars Olesen Larsen, Tine Jönsson, Henrik Åxman, Claus Rindom, Leif 
Horton, Jens Krohn.

Vi ønsker alle et godt nytår og en skøn sejler-sæson!


