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Idrætsinformation 17/2018 
                                                                                                         

     09 AUG 2018 
Til 
JDRI medlemmer. 
 
Emne: 

Forsvarets Mesterskab i Sejlsport 2018 

 

Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Militær fysisk Træning indbyder hermed til Forsva-

rets Mesterskab i Sejlsport 2018 

 

10 - 12 september 2018 

 
Sejladserne vil blive sejlet i Øresund ud for Københavns Havn/amager Strandpark med 

udgangspunkt fra Marinestation København (Holmen) 
 

med Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør som arrangør.  
 
DELTAGELSE I FORSVARSMESTERSKABERNE 
Alle ansatte og militære i myndigheder i og under Forsvarsministeriet kan deltage i For-
svarsmesterskaberne i sejlsport. 
 
UDTAGELSE AF DET MILITÆRE LANDSHOLD I SEJLSPORT 
Stævnet vil for Ynglingeklassen blive anvendt som udtagelsesstævne for det militære brutto-
landshold for både mix-og kvindebesætninger samt seedning på Det militære Landshold i 
sejlsport. 
Udtagelse til det Militære Landshold i Sejlsport kræver ansættelse i Forsvaret og en militær 
grad: 
Menig, stampersonel eller officer, samt at man er iklædt. 
 
 
KAPSEJLADSREGLER 
Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2017 -2020, SKSF og DS forskrifter, lYA klassebe-
stemmelser, 
samt stævnets sejladsbestemmelser. De kan findes på følgende link fredag d. 7. september 
2018: 
http://www2.forsvaret.dk/omos/organisation/sovarnet/organisation/operativt-logistisk-
stoettecenterkorsoer/ 
Pages/FSVM_yngling.aspx 
 
Sejladsbestemmelser udleveres desuden ved stævneåbning. 
 
Besætningsstørrelsen er 3 personer, hvilket er en ændring i forhold til lYA klassebestemmel-
serne. 
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STÆVNEÅBNING 
Stævneåbning ved "Ny Havn" på Marinestation København (bag ved Bræddehytten) mandag 
d. 10. september 2018 kl. 08.00, 
hvor OPLOG KOR repræsentant og formanden for SSU byder velkommen. Efterfølgende 
foretages der lodtrækning om fartøjerne. 
 
FORPLEJNING PÅ SØEN 
Vi har fremskaffet et tilbud på frokostpakker, som leveres på søen under stævnet i lighed 
med tidligere 
år. Prisen er ca. 45 kr./dag (en/to frokostboller, en juice og et stk. frugt). Tilmeldingen på til-
meldingsblanketterne er bindende. 
 
GRILLAFTEN 
Der vil blive arrangeret et socialt arrangement efter sejladserne tirsdag d. 11. september 
2018. Pris er ca. 
kr. 100,-. Tilmelding og betaling sker tirsdag morgen ved stævneåbningen. 
 
BETALING FOR MADPAKKER OG GRILLAFTEN 
Hele beløbet for madpakker og grillaften skal indbetales mandag d. 10. september inden 
afgang fra havn. 
Der modtages kun kontanter. Vi har ikke Mobilepay og kan heller ikke modtage betaling 
med dankort eller lignende. 
 
UNDERBRINGELSE 
Vi har forudbestilt mulighed for militær indkvartering på Marinestation København (Holmen). 
 

 

    tilmelding skal ske til undertegnede senest 17. AUG 
 
 
 

HENNING JUHL 


