
Indbydelse til Nordisk Mesterskab 2018 

i Vallensbæk / København 

 

 

Skalamodelbåde Danmark inviterer hermed til  

Nordic Championship 2018 (NC),  

som arrangeres af Vallensbaek Modelskibs Klub.  

Alle model sejlere i norden er velkommen til at deltage 

 (i DK skal du være medlem af SD for at deltage). 

 

Datoer for begivenhed: 20. - 22. juli 2018. 

 

Stedet: Søen på Vallensbaekvej / Vallensbaek Torvvej, 2625 Vallensbæk. 

Husk at reservere i god tid på grund af sommermånederne og færgen. 

Du kan få de bedste priser, hvis du køber en pakket løsning. 

 

Tidsplan: 

Fredag den 20. juli  

Registrering kl. 10.00-14.00 

Træning på kurset kl. 10.00-18.00 

Byggevurdering kl. 14.00-18.00 

NC møde om fremtiden 2-3 pers./land kl. 18,00-18,30 

 

Lørdag den 21. juli  

Møde for sejlere kl. 08.45-09.30 

Åbning af NC 2018 kl. 09.30-09.45 Ved (person er en overraskelse)? 

Sejlkonkurrence run1 og 2 kl. 09.45-17.30 

Aften middag, hvis du er tilmeldte kl. 19,30-23,00 

Skib med lys på søen kl. 23,00-24,00 

 



 

Søndag den 22. juli  

sejlads konkurrence løb. 3 kl. 08.30-12.30 

Frokostpause (måske) kl. 12.30-13.30 

Omsejlads om nødvendigt om medaljerne kl. 13,30-14,30 

Præmie overrækelsen kl. 14.30-15.30 af (person er en overraskelse)? 

 

Klasserne vi sejler i: 

F2 senior med byggebedømmelsen 

F2A længde fra 0-899,9mm 

F2B længde fra 900-1199,9mm 

F2C længde fra 1200-? Mm 

 

F4-B senior med byggebedømmelsen 

 

F4-C senior med byggebedømmelsen 

 

F4-A1 længde fra 0-599,9mm 

F4-A2 længde fra 600-999,9mm 

F4-A3 længde fra 1000-? Mm 

 

F4-AJ  Junior 

F-DS sejler på samme kurs som de andre skibe, men uden byggebedømmelse 

            skibet skal drives af en dampmotor. 

 

  F4-DK Alle ting der kan sejle eller fantasy skibe. 

 

Regler: F2 + F4 efter reglerne fra Naviga fra 2016. 

 

 



Hver deltager kan have 3 skibe - men hvis antallet af deltagende skibe er for højt (over 70), annullerer vi automatisk 

3. skibet på tilmeldingen. 

I bekræftelsen, der sendes ud lige efter registreringsfristen er løbet, kan du se, om vi er nødt til at annullere det 3. 

skib. 

Hvis en deltager starter med 2 skibe i en klasse, kan deltageren "kun" vinde en  af placeringerne 1, 2 eller 3. 

Af de 3 kører vil det være et gennemsnit af de 2 bedste kørsler, den værste løb vil blive slettet i det endelige resultat. 

Om-sejlads vil kun ske for medaljerne placeringerne (betyder steder 1, 2 og 3) 

Ved om-sejlads vil vi sejle først som sædvanligt på Naviga-banen på den rigtige vej. Hvis alle har de samme punkter, 

vil vi sejle det baglæns. Hvis de stadig er på samme point, får deltagerne en stol til at sidde på og så skal sejle Naviga-

kurset. Hvis en vinder stadig ikke er fundet efter det – sejles der på top-bøjen indtil der findes en vinder.. 

Klasserne er åbne, når de er 5 skibe fra 2 lande tilmeldt.                           

Kursus: Naviga-kurset med undtagelse af port 1, som er lavet dobbelt for at give mulighed for flere sejlere på kurset 

på samme tid. (se kursus tegning) 

Dommere: De deltagende lande selv skal udpege nogle dommere til byggebedømmelsen, ca. 2-3 pr. Nation. 

Medaljer: Der vil være særlige medaljer til Nordisk Mesterskab for pladserne 1, 2 og 3 i hver klasse.  

Hver deltager vil modtage et diplom. 

Tilmelding:  

Vi skal modtage tilmeldingsblanketten senest den 1. maj (Poststemplets dato er gyldig dato) til følgende adresse: 

Thomas Reichert, Pilehavevænge 8, 2625 Vallensbæk/Danmark eller reichert@post12.tele.dk  

hvis der er noget ring mig tlf.: +45 43 62 51 43 (efter kl. 17) eller mobil 24 66 51 43 

Tilmelding er bindende. Og skal være på den officielle formular for NM tilmelding 

 

Bekræftelse:   kommer i juni måned til dem som har angivet en mail adresse. Ellers se på hjemmesiden.  

Vi håber også at sende en foreløbig startliste. 

Gebyr:   Senior = 110,00 DKK / hvert skib, 

Junior= 55,00 DKK / hvert skib. 

Gebyret skal betales, når registreringsformularen sendes. 

For at være junior må du ikke fylde 18 år før januar det følgende år (2019) 

 

Betalingsmåder til: Danske Bank 

Registreringsnummer.:  1551 

Kontonummer:  2399865 



Frekvenser: Der er ingen begrænsninger, men nogle forstyrrelser kan forekomme i 27/40 MHz båndet. 

                          

Aftenmiddag:  

Lørdag den. 21. Juli, Vallensbæk Modelleringsklub arrangerer en aftenmiddag til 

folk, der ønsker at deltage. 

Prisen er: 200,00 DKK for hver voksen og 100,00 DKK for børn under 13 år). 

Dette omfatter ikke drikkevarer. 

     Menuen er: 

  Oksehøjreb, frikadeller, kalkunbryst, Flødestuvet kartofler,  

blandet salat, brød, smør og dressing. 

Som dessert er der chokoladekage med frisk frugt 

Indkvartering:  

Alle skal tage sig af det selv. Jeg kan informere dig om, at jeg vil bo på campingpladsen i 

nærheden, som er: 

1. Tangeloppen Camping: https://tangloppen.dk/ 

2. Ishøj Strand camping: www.ishoejcamping.dk-camp.dk/ 

3. Rødovre camping:  

https://www.dcu.dk/campingplads/dcu-copenhagen-camp-absalon 

 Men jeg ved, at også i nærheden er der også andre ting 

4. Ishøj: https://www.danhostel.dk/hostel/danhostel-ishoej-strand 

5. Ishøj: https://www.zleephotels.com/da/hotel/ishoj/ 

6. Albertslund: http://www.wittrupmotel.dk/ 

Alle steder er kun 5 km væk fra søen. 

Husk lige at book dette selv da der er mange mennesker som kommer til København  

om sommeren.! 

Vi ønsker dig hjertelig velkommen på Nordisk Mesterskab 2018. 

Med venlig hilsen 

Vallensbæk Modelskibs Klub f. Skalamodelbåde Danmark 

Kasserer : Bendt Roden og 

Formand: Thomas Reichert          


