
                                     
 

København d. 20. Maj - 2021  
Michael Jeppesen/Formand 

Indbydelse/Endeligt program 
Dansk X-99 Klub DS støttet arrangement 2021 

 

North Trim Cup i Svanemøllebugten med coach 
 

Dato/tid: 12-13 juni 2021 / 08:00 - 16:30 

 
 
Arrangører/værter: Dansk X-99 Klub, North Sails, Sejlklubben Sundet  
Coach: North Sails/Henrik Søderlund  
 
Indbydelse 
På vegne af arrangørerne indbydes hermed til træningsweekend for alle danske X-99 både med gyldigt 
medlemskab af Dansk X-99 Klub. Se www.x99.dk. Vi håber på at mange både finder vej til  
Svanemøllehavnen med anløb i ”Svanesøen”, eller hvor der er plads på Nordmolen senest lørdag morgen 
inden kl. 08:00. Vi glæder os til også at byde velkommen til X-99 skippere og gaster fra hele landet uden 
båd, da vi i det omfang det bliver nødvendigt, vil arrangere fordeling af ”gæster” enten på både med 
manglende mandskab eller som hele besætninger. Der vil, hvis nødvendigt, blive arrangeret flyvende 
udskiftning af besætninger imellem sejladserne, så alle kan få masser af træning og lærerig input fra Henrik 
Søderlund og fra andre sejlere. Vi vil forsøge at opnå gratis liggetid for X-99’ere i Svanemøllehavnen fra 
fredag til søndag i denne weekend.   
      
Formål 
Formålet med arrangementet er til fremme af X-99 klubben, med sejladstræning indeholdende coaching af 
rigtrim, sejltrim, taktik på banen, starter, mærkerunder osv. Derudover vil det sociale element udgøre en 
væsentlig faktor, idet vi er overbeviste om, at kendskabet til andre X-99 sejlere vil resultere i en god synergi 
for kapsejladslæring, men også skabe det gode sammenhold, der gør det endnu sjovere at sejle X-99.  
Forhåbentligt vil vi med denne type arrangementer kunne tiltrække flere kapsejlere og skabe fremdrift for 
klubben og over en årrække genskabe den største entype klasse Danmark nogensinde har haft. Det 
fortjener X-99 båden.                  
 
Tilmelding 
Tilmelding til arrangementet foregår via mobilepay til X-99 formanden på tlf. 2364 4403 så hurtigt som 
muligt (dog senest d. 1. juni) ad hensyn til den detaljerede planlægning af arrangementet samt Sundets 
kapsejlads ledelses udarbejdelse af endelige sejladsbestemmelser. 
Der er egenbetaling på 200,- pr. person, til gengæld får man en enestående og lærerig kapsejlads weekend, 
der inkluderer morgenmad og smør-selv madpakker begge dage.  
 
Husk: På mobilepay betaling skriv: Navn, bådnavn, bådnummer, ”gast” eller ”skipper”   
Alle skippere (bådejere) skal skrive, om deres båd deltager i arrangementet.  
Det vil lette overblikket for arrangørerne vedr. registrering af antal deltagende både.         

http://www.x99.dk/
https://www.northsails.com/sailing/en/locations/herlev-danmark
http://www.x99.dk/


                                   
 
 
Program lørdag 
Dag 1 (coaching/træning) 
 
08:00 - 10:30 

 Morgenmad (+smør selv madpakker) Velkomst kl. 08:30 [X-99 formand/Michael Jeppesen]  
 Sted: Stort hvidt telt udfor Sejklubben Sundets Servicebygning   

 Briefing og instruktioner for coaching program [North Sails/Henrik Søderlund]. 
 Gennemgang af North Mastetrim Guide, og Sejltrim Guide. 
 Fordeling af besætninger på deltagende både.  

 Praktiske sammenligninger af både, guidet justering af stående rigge.  
 Sted: Svansøen, eller der hvor bådene ligger. 
 Både afsejler fra Svanesøen mod Svanemøllebugten kl. 10:30 

 
 
11:00 - 14:30  

 Korte op-ned træningssejladser med coaching på vandet fra følgebåd (”Peder”/Sundet), trim, starter, 
mærkerundinger, taktik, (fotos fra følgebåd, evt. videooptagelser, droneoptagelser). Der vil være en 
fast startmærkebåd (Motorbåd/privat) i styrbord ende samt bagbord ende startflag, topmærke, evt. 
med afvisermærke. Vi satser på mange starter, kort bane, ét opkryds og i mål. Kommunikation og 
nedtælling foregår via VHF radio, kanal 68. 

      
 Flyvende udskiftning af besætninger på vandet imellem starterne med støttebåd 

(”Fiona”/privat), hvis relevant.  
 Frokost/madpakker på vandet.   

 
 
15:00 - 16:30  

 Moleøl  

 Gennemgang af dagens begivenheder (fotos, evt. videooptagelser, droneoptagelser vises via 
projekter/lærred i værksted) coach evaluering, diskussioner med sejlerne, erfaringsudveksling, etc. 
[North Sails/Henrik Søderlund]. 

 Udmærkelsespræmie for speciel hændelse på dagen 
 Afslutning på dagen [X-99 formand]   

 Evt. aftensmad fra grill.  
 
 

 

Sponsorpræmier fra North Sails        og Lynetten Bådservice        

https://www.northsails.com/sailing/en/locations/herlev-danmark
http://www.x99.dk/
https://www.northsails.com/sailing/en/locations/herlev-danmark


                                   
 
 
Program søndag 
Dag 2 (Kapsejlads dag) 
 
09:00 - 10:30 

 Morgenmad (+smør selv madpakker) Velkomst kl. 09:30 [X-99/formand],   
 Sted: Stort hvidt telt udfor Sejklubben Sundets Servicebygning   

 Hvad lærte vi på Dag 1 Coaching/træningsdag? [North Sails] 

 Briefing omkring dagens kapsejladsprogram/bestemmelser. [Sejlkubben Sundets baneleder].  

 Fordeling af besætninger på deltagende både (X-99 sejlere uden båd fordeles på deltagende både, evt. 
danner hele besætninger efter behov). 

 
 

11:00 -14:30 

 Både afsejler mod Svanemøllebugten kl. 10:30 

 Kapsejladser, første start kl. 11:00. Vi stræber efter at lave tre reelle op-ned baner med 
topmærke/afvisermærke og gate ved bundmærke. Der vil være fast dommerbåd (Sundets) ved 
styrbord ende af startlinien og liniebåd/topmærkebåd.  

 Flyvende udskiftning af besætninger på vandet imellem starterne med støttebåd 
(”Fiona”/privat), hvis relevant.  

 Frokost/madpakker på vandet. 
 
15:00 - 16:30  

 Moleøl, Præmieoverrækkelse. [Sundet]  

 3. halvleg: Håndsejlads, mast-/sejl-/bådtrim, taktik, fart, mærkerundinger, erfaringer, etc.  

 Afslutning på weekendtræning/North Trim Cup. [X-99/Formand, North Sails]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsorpræmier fra North Sails        og Lynetten Bådservice       

https://www.northsails.com/sailing/en/locations/herlev-danmark
http://www.x99.dk/
https://www.northsails.com/sailing/en/locations/herlev-danmark

