
                         
 
    Endelave Rundt 2021 - Lørdag d. 28/8 
 
Horsens Sejlklub og Snaptun Sejlklub har hermed fornøjelsen at indbyde til ”Pantaenius 
Endelave Rundt 2021” - en distancesejlads på 25 sømil med start og mål ud for Snaptun. 
Første start kl. 10:00. Mindste både starter først. Enkeltmandssejlads tilladt men skal 
oplyses ved tilmelding. 
 
Sejladsen: Der sejles efter ISAF's kapsejladsregler (RRS) 2021-2024, DS og 

SKSF’s forskrifter samt arrangørens sejladsbestemmelser.  
Der sejles efter DH-reglen og der er separat løb for flerskrogsbåde. 
Kun både med gyldigt målerbrev og ansvarsforsikring kan deltage. 
Startgebyr 200 kr. 
 

Banen: Grønt flag - Endelave om styrbord: 
Start ud Snaptun Lystbådehavn - Grøn bøje ved Søndergrunden BB - 
Nordkost ved Møllevingen SB - Nordkost ved Overgrunden SB - 
Endelave SB - Vestkost ved Møllegrunden SB - Grøn bøje ved 
Søndergrunden SB – Mål ud for Snaptun Lystbådehavn. 
 
Rødt flag - Endelave om bagbord: 
Start ud for Snaptun Lystbådehavn - Grøn bøje ved Søndergrunden 
BB - Vestkost ved Møllegrunden BB - Endelave BB - Nordkost ved 
Overgrunden BB - Nordkost ved Møllevingen BB - grøn bøje ved 
Søndergrunden SB – Mål ud for Snaptun Lystbådehavn. 
 
Tidsbegrænsning: 8 timer fra første start (seneste målgang kl. 18.00). 
 

Præmier: Til hver 5. deltagende fartøj i hvert løb.  
Præmier overrækkes på Snaptun havn lørdag efter sejladsen. 
 
Resultater slås op på www.horsens-sejlklub.dk efter sejladsen. 
 

Sejladsbestem.: Udleveres i Snaptun Sejlklubs klubhus fra kl. 8:30 lørdag. 
 

Moleøl: 
 
Grillaften: 

Cafe Snaptun serverer moleøl efter sejladsen. 
 
Lørdag d. 28. august efter sejladsen er der fælles grillaften i Snaptun 
Lystbådehavn. Grillen er klar til brug ca. kl. 19. Medbring selv mad til 
grillen. Mad og drikkevarer kan købes i Café Snaptun 
 

Havneplads: Der er halv pris på havneplads i Snaptun Lystbådehavn for de 
deltagende både fra lørdag d. 28. til søndag den 29. august. 
 

Tilmelding: Senest mandag den 23. august på manage2sail eller på mail til 
fjerbaek@gmail.com  
  

Kontaktpersoner: Knud Erik Feldt – 28948393, kefeldt@get2net.dk 
 Bo Christensen - 21458026, agnesogbo@gmail.com 
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