
Til dommerne i onsdagssejladserne 2022 

Som et ny tiltag i 2022 sæsonen, har Middelfart sejlklub fået en fast overdommer til 

Onsdagssejladserne. Overdommeren er så vidt muligt til stede ved alle sejladserne, og er ansvarlig 

for at sejladserne bliver afviklet så retfærdigt og korrekt som muligt. Han skal bistås af den 

besætning som har vundet dommertjansen den pågældende aften, jvf dommer listen. 

Dommerkassen og ”hornkassen” udleveres/afhentes ca. 1 time før 1.start i klubhuset. Nøglen til 

dommerhuset ligger i dommerkassen eller hænger på nøglebrættet i bureauet Uret i 

dommerkassen skal bruges som start-og måltagnings-ur., da det er radiostyret.  

Måltagningslisten skal udfyldes korrekt og en fra dommerteamet bistår den som indtaster og 

udregning af resultater. Dommeren vælger inden sejladsen, hvilken bane der skal sejles. Der bør 

tages behørigt hensyn til at også de langsomste både skal kunne gennemføre sejladsen. Tjek 

vindstyrken mellem kl. 20 og 21 på DMI, FCOO eller YR, og lad dette være retningsgivende, 

sammen med det der observeres i startområdet umiddelbart før banen annonceres. Husk at 

vinden som oftest aftager i løbet af aftenen. Banen skal annonceres senest 10 min. før 1. start.  

Overdommer : Jan Faurschou +45 2629 6861 

Aftenforplejning:  

Dommerne (ikke overdommeren) står for forplejning. Det bør tilstræbes at lave en let anretning 

som er let at håndtere efter sejladsen. Der vil altid blive sat pris på hjemmelavet mad som 

klargøres i klubben umiddelbart inden servering. 

Prisen for mad inkl. kaffe/the annonceres på dagen, der ligger forudfyldte laminerede prissedler i 

køkkenet. Betaling på mobilepay skal foregå til klubbens Mobilepay nummer 81207. Vælg en pris 

der giver et lille overskud da der vil være onsdage hvor der ikke kommer så mange munde, som 

der er lavet mad til. 

Dommerteamet, der står for forplejningen, afregner indkøb med klubhusformanden, Bo 

Frederiksen eller kapsejlads formanden Steen Madsen samme aften.  

Øl og vand : 15 kr. Dagens ret 30-75 kr  

Køkken og klublokale skal afleveres i fin og rengjort stand. Vær opmærksom på at 

opvaskemaskinen har en ”opstartstid” før første vask på ca. 20-30 min. 

På kapsejladsudvalgets vegne Steen Madsen, mobil : 20572073 

Eksempler på forplejning 

Frikadeller med kartoffel salat, tarteletter, suppe, spaghetti med kød sovs, svensk pølseret, grill 

aften hvis vejret er godt, byg selv burger, boller i karry, mulighederne er mange 


