
 

 

 

 

 - 1 - Senest redigeret 4.6.2012 

Middelfart Lørdag d. 30. juni 

Kolding Windsurfing Klub Lørdag d. 16. juni 

Young Gun Cup er for alle windsurfere mellem 8 - 18 år. 

 

Så har du lyst til at møde andre unge windsurfere og konkurrere på boardet, 

 - så er Young Gun Cup et hit for dig! 

 

 Mød nye surfvennner 

 Lær at sejle om kap på korte, overskuelige baner 

 Deltag for sjov - for at lære - og for at få en god oplevelse 

 Tag dine forældre med 

 Ankomst og tilrigning fra ca. kl. 9.00 

 Det vil være muligt at låne udstyr i mod forudgående aftale 

 Tilmelding på dagen fra kl. 10.00 - Deltager gebyr kr. 75.- 

 Der er en sodavand, pølse og brød til alle deltagere i frokostpausen, forældre 

søskende m.v. kan købe til fair priser 

 Alle lærer noget så derfor er der selvfølgelig en flot præmie til alle deltagere 

 Præmieoverrækkelse ca. kl. 16.00 

 Lav eventuelt en klubtur med dine venner  

 

Alt udstyr kan bruges, og man behøver ikke at have erfaring med kapsejlads. 

Vi sejler på en let og overskuelig bane, se skitse m.v. på bagsiden. 

 

  



 

 

 

 

 - 2 - Senest redigeret 4.6.2012 

 

 

A – Gruppen Begyndere maksimum 5 kvm sejl. 

Sejler på halvvindsbane. 

 

Der vil være en følgebåd på vandet som ”hjælper” de bagerste windsurfere rundt på 

banen…  

 

 
 

B – Gruppen Talenter  maksimum 6,5 kvm sejl. 

C – Gruppen Øvede  maksimum 8,0 kvm sejl. 

Sejler på halvvindsbane med loop. 

 

 

 
 

Start procedure 

3 minutter og 15 sekunder – Fløjt - varsels signal   

3 minutter – fløjt + rødt flag  

2 minutter – fløjt + rødt flag ned og gult op  

1 minut – fløjt + gult flag ned  

0 minutter – fløjt + grønt flag op. Start. (dette er samtidig varsel for næste 

startprocedure) 

 

 


