
                           INDBYDELSE

Lørdag, den 8. september 2018.

OBS! Tilmelding af både er forlænget til   4 sepetmber og
til festen  2 september

                 
Agersø Rundt med respiten forud er årets sjoveste sejlerstævne i Storebælt, med sejlads 
rundt om Agersø, et kæmpe festarrangement samt et overdådigt præmiebord.

Sejladsen afvikles for Racing (DH2018), doublehanded samt turbåde. Bådenes respittid 
udregnes på forhånd efter DH2018 GPH sømiltid, og de starter flyvende, således bør de i 
teorien komme samlet i mål, - dette sker dog sjældent i praksis. Efterfølgende afholdes en 
stor fest i opstillet partytelt med livemusik, samt et overdådigt præmiebord der vil 
overstige selv garvede sejleres fantasi.  

Samlet præmiesum overstiger kr. 50.000



Skippermøde afholdes kl. 8.00 og første båd starter klokken 9.00.  Meget små både kan 
dog tildeles starttider før kl. 9.00. Starttidspunkterne vil fremgå af løbslisterne.

    De største både starter erfaringsmæssigt omkring kl. 11.
    Løbslister for de tilmeldte både kan ses fra torsdag aften, den 6. september 2018
    under fanen stævner / Agersø Rundt 2018 på www.korsoersejlklub.dk

        Agersø Rundt 2018 sejles i følgende grupper på en 26,75 sømil bane.

1. Tur-gruppen, hvor der sejles uden spiler, genakker eller code zero.  Målerbrev er ikke 
påkrævet og der sejles efter søvejsregler. Dannebrogsflag føres synligt.

2. DH-Doublehanded-gruppen, både med max. 2 mands besætning.

3. DH-Racing-gruppen, herunder evt. klasse- eller standardløb.

Afhængig af antal tilmeldte både i hver gruppe, vil bådene blive ”løbsat” i mindre løb med
udgangspunkt i deres sømil-tider. Hvis 3 eller flere klassebåde tilmelder sig, vil 
sejladsledelsen oprette et separat løb for disse.

Har man ikke gyldigt målerbrev, men ønsker at deltage med spiler, kan kapsejladsudvalget
i Korsør Sejlklub give dispensation for deltagelse i gruppe 2+3.
For deltagelse i gruppe 1 kræves ikke målerbrev, og denne er forbeholdt turbåde. Evt. kan 
sejladsledelsen tildele et skønnet måltal med udgangspunkt tilsvarende mål fra 
Websejler.dk.  Sejladsledelsen forbeholder sig ret til, efter individuel vurdering, at flytte 
særligt rutinerede besætninger fra gruppe 1 over til gruppe 2-3.

For både i gruppe 2-3 anvendes de sømiltider som er registreret i Dansk Sejlunions 
database søndag den 26. august 2018.  Evt. ændringer fra disse kræver skriftlig ansøgning 
til vejsager@gmail.com, senest den 26. august 2018.

Sejladsens tidsfrist vil være måltagning senest kl 19.00.
Præmieoverrækkelser sker i forbindelse med aftenens festarrangement, - se program.

Program lørdag, den 8/9-18:
 Bureauet åbner for registrering kl. 7.00 samt uddeling af gratis forplejningspakke pr. 

person, bestående af: 

1 fl. Aqua Vand
1 stk sandwich
1 stk. dåseøl
Banekort samt skilt med start nr.

     Startnummeret der skal vises ved måltagning.

 Gratis   morgenbord i festteltet fra kl. 7.00

 Skippermøde kl. 8.00

 Første start kl. 9.00 løbende respitstarter indtil ca. kl. 11. 

mailto:vejsager@gmail.com
http://www.korsoersejlklub.dk/


          Starttid kl. 9.00 gælder for en IFèr uden spiler, højere måltal vil dog starte før kl. 9.00.

 Efter sejladsen: Pølser og drikkevarer til rimelige priser:

Pølse m. brød kr. 20,- 
Øl og vand kr. 10,-/stk.

          Rød- og hvidvin kr. 50,-/fl.
          Betaling for drikkevarer med mobilpay er mulig på Nr. 88825

Det er naturligvis ikke velset at medbringe egne drikkevarer.

 Løbspræmier vil blive overrakt inden spisningen i teltet ca. kl.17, alt afhængig af 
måltagningen af sidste båd.

 Festteltet åbnes kl 18 - 19. (lidt afhængig af sidste måltagning)

Aftenens festmenu:

-  Forret ”fra havet” serveres med flütes
-  ca. 200 g skiveskåret kold roastbeaf.

  -   Lækker kold kartoffelsalat.
-  Blandet salat m. ærter og majs.
-  Isdessert

 Fra ca. kl. 21 vil der være livemusik og aftenens festligheder i teltet ledes af en 
veloplagt konferencier.  

 Husk at medbringe masser af ”gule” mønter til div. aktiviteter i teltet!

 En stor del præmier vil blive udtrukket som lotteripræmier i løbet af festaftenen.

 Tilfaldne præmier skal hjemtages umiddelbart efter festen, og opbevares ikke til senere
afhentning. Ikke afhentede præmier tilfalder Korsør Sejlklub.

 Festen slutter kl. 24.

Program søndag, den 9/9-18: 

       Gratis morgenmad i festteltet fra kl. 8.00

Overnatninger og kran:
2 gratis overligninger i Korsør Marina samt gratis anvendelse af 3,2 tons svingkran 

     (for centerløft).

Startgebyr til sejladsen:

Startgebyr udgør kr. 250,- pr. tilmeldt båd . 

                  Startgebyr mrk. Skippers og bådens navn indbetales samtidig med 



    tilmeldingen senest 4 sepetember 2018

Tilmelding til aftenens festengagement:

      Alle kan deltage i aftenens festengagement.
 Tilmeldingsgebyret er 100,- pr. person og fristen er den 2 september 2018. 

      Husk at tilmeldingen skal omfatte det samlede antal personer!
           

Disse deltagere modtager madservering og deltager i aftenens festligheder samt  
spillet om lotteripræmierne. 

https://staevner.korsoersejlklub.dk/indbydelse-tilmelding-til-agersoe-
rundt-2018/tilmelding-agersoe-rundt-2018/

Begrænsning:  

       Tilmeldingsstop ved max. 350 personer i teltet og 100 både på vandet.
       Der er ikke mulighed for eftertilmeldinger til festen!

Præmier:   
Der uddeles præmier for hver 3. startende både i hvert løb. 
Der ud over vil der være en lang række meget pæne lotteripræmier. 

Deltagere uden båd vil udelukkende deltage i lotteriet med de separate præmier.

Sponsorer:
Uden massiv opbakning fra en lang række villige sponsorer, ville dette arrangement ikke 
kunne lade sig gennemføre.

Velkommen til årets sjoveste sejlads på Storebælt!
       … vi skaber rammerne, - I  skaber festen!
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Med sejlerhilsen
Korsør Sejlklub


