
Velkommen til – Sæsonstart 2021 – Spækhugger
Onsdag den 24/3 kl 19:30.

Tænd/sluk 
video

Vis mødedeltagere

Tænd/sluk 
Din 
mikrofon

Vis/skjul møde 
samtale/chat

Slør din 
baggrund og 
sæt 
baggrundsef
fekter på

Del din 
skærmRæk hånden 

op

Inden mødet:
• Sæt strøm til din pc, så den ikke går ud
• Slå lyden til så du kan høre dem der er i 

mødet
• Fyld din kaffekop op !

• Lyd, video, chat, håndsoprækning

• Præsentationsmateriale bliver gemt og gjort 
tilgængelig.
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Program

1. Velkommen v/formand for spækhuggerklubben, Jesper Andersen

2. Præsentation af Sailing skills v/Jesper Radich

3. Kurser med fokus på optimere sejlads med spækhugger. v/Jesper Radich

4. Spækhuggertræning i henholdsvis Århus og Svanemøllen

5. Adgang til kapsejladskurser via medlemsrabatkode – 7 kurser hos SailingSkills

6. Kalender for 2021, Århus

7. Kalender 2021, Øresund

8. Spækhugger DM 2021

9. Diverse
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Sailingskills
On-line kurser i kapsejlads
Få adgang til On-line kurser i kapsejlads.

Med støtte fra Dansk Sejlunion har Spækhuggerklubben har indgået en aftale med 

Jesper Radich fra Sailingskills om et samarbejde omkring undervisning og træning af 

spækhuggere i 2021. En del af pakken er adgang til 7 on-line kurser med rabat for 

spækhuggersejlerne.

• Gå til https://sailingskills.com/

• Tilføj alle 7 produkter til kurven

• Tryk på kurven i højre hjørne for at gå til kurv

• Tryk på 'Check out'

• Klik på 'create account' - eller log ind, hvis du allerede har en konto.

• Indtast rabatkoden: HUGGERDISCOUNT2021

Herefter har du adgang til alle 7 kurser, under 'Dine kurser'.

• Vi fortæller mere om aftalen med Jesper Radich på onsdag til introduktionsaften 2021.

• https://www.facebook.com/groups/142829549124283/permalink/5195446980529156/
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https://sailingskills.com/
https://www.facebook.com/groups/142829549124283/permalink/5195446980529156/?__cft__[0]=AZVFFJ2zP_YucKE49yx-_QDFWgo3MC4GZqrdEF1ioo_Mx44tJrpCb5zNNjWN2u1qGDi-nwj_Tbm3SggLfMQ4V7A1VTxuOufLOCYPWuTzHy8pyKlDL6DpZdLdE5KFGzo58Iw5jDbnB2--93r2z66TpoJ8QXBu6L56YXbto26crZguyQ&__tn__=-UK-R
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Møde på Spækhugger fabrikken i Hasselager tirsdag 20 april

Træning med instruktører lørdag 22 maj - opfølgning søndag 23 maj

Pointsejladser starter 27. april

Pokal serien i Øresund

• AFI2star 12-13 juni

• Aarhus Sailing Week 4-5 september

• Knebel 2 star 25-26 september

Århus
Datoer for begivenheder i 2021 !
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Træning med instruktører lørdag 12 juni

Aftenkapsejlads i Svanemøllen.

- Online møde 7. april

- Tilmeldingsfrist 14. april

- Første sejlads onsdag den 5. maj

Pokal serien i Øresund

Sundet Rundt 8/5-2021 - distance sejlads

Amager Cup 13/6-2021 - op/ned bane

Spækhugger DM 20, 21 og 22/8-2021 - op/ned bane

Hven Rundt Ved Nat sidst i september - distance

Stelton Cup 3/10-2021 - distance

Øresund
Datoer for begivenheder i 2021 !

Andre sejladser:

Sjælland Rundt 17-20/6 2021

Dragør 2star, 5/6 - 2021

Øresund123, sidste weekend august

Spækhugger Cup Tentative
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Dato: Fredag den 20. august til søndag den 22. august

Sted: KAS – Svanemøllen Øresund

Tilmelding: https://www.manage2sail.com/da-DK/event/dmspaekhugger#!/

Pris: 1800, der inkluderer alt undtagen stævnemiddag (200 kr/ps)

Indbydelse:  Vil blive lagt op på Manage2sail.com medio april. 

Overnatning: Der arrangeres mulighed for overnatning i større både og klublokaler

Licens: Husk at betale kapsejlads licens til Dansk Sejlunion

https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/kapsejladslicens-maalebreve-og-klassebeviser/koelbaade

Spækhugger DM 2021
Øresund - KAS
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