
 

 

 

 

 

 

 

 

    Nyhedsbrev fra J/80 klubben 
Med et 2020 bag os der har været alt andet end normal pga. Corona lock-down, ser vi frem til en spændende sæson for Dansk 

J/80 Sejlads her i 2021 

Generalforsamling 

Medlemmer af J/80 klubben indkaldes til ordinær 

generalforsamling onsdag d. 17. Marts 2021. Dagsorden til 

Generalforsamlingen kan ses her: Generalforsamling  

Fornyelse af medlemskab og indmeldelse i J/80 klubben kan 

foretages via dette link: Medlemskab 

VM samt DM for J/80  

Årets største begivenheder for J/80 klubben må siges at 

være afholdelse af VM i Rungsted fra 3. – 9. Juli. Tilmelding 

til stævnet er åben og de først både har allerede tilmeldt 

sig. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at opfordre 

alle til at stødte op om dette arrangement og tilmelde jer 

hurtigst muligt, så vi kan sikre at vi får et fremragende 

arrangement. Mere info omkring stævnet samt Notice of 

Race kan findes her: J80worlds2021 

Som opvarmning til VM har vi arrangeret et Open DM i 

dagene før, fra den 1. -2. Juli ligeledes i Rungsted. Her kan 

man få testet formen, sammen med nogle af de bedste J/80 

sejlere, men stadigvæk huske på at for at kunne kalde sig 

Danmarks mester – skal hele besætningen være medlem af 

en Sejlklub under DS. 

Trim med NorthSails  

Sammen med NorthSails arbejder vi på at holde en Trim-

weekend den 8. og 9. Maj. Programmet er ikke helt fastlagt 

endnu, men tanken er at man både kan få råd og vejledning 

til at sætte grund trimmet korrekt op, samt få mulighed for 

at få fin-trimmet på vandet med eksperter fra NorthSails. 

Sportsbåds weekend i Vallensbæk  

Vallensbæk Sejlklub arbejder på at starte en tradition med 

at afholde Sportsbåds weekend først i Juni måned. I år vil 

det være et stævne den 12. og 13. Juni hvor bl.a. J/80 og 

Melges24 vil deltage. Mere info vil komme senere. 

Efterårs stævner  

I samarbejde med Sejlklubben Sundet vil der i weekenden 

den 28. og 29 August blive afholdt J/80er stævne. 

Sejlcenter Nivå vil i weekenden den 11. og 12. September 

afholde Grundig Cup for J/80 og J/70ere. 

 

 

Vi håber at se så mange af Jer på vandet, og glæder os til at komme ud at sejle kapsejlads igen. 

Mvh 

Claus Rindom 

Formand, J/80 Class Association Denmark. 

 

Link til Dansk J/80 klubs hjemmeside: http://j80.dk/ 

J/80 Danmark på Facebook: https://www.facebook.com/groups/J80DK 

Link til den Internationale J/80 klubs hjemmeside: https://j80.org/ 

Link til J80 Wolrds 2021 stævne site: https://j80worlds2021.com/ 

Link til nyhedsbreve fra Jboats med generel nyheder fra J-klasserne: https://jboats.com/news/jnewsletter 

 

Ps.: Hvis du ikke ønsker at modtage mails fra J/80 klubben bedes du framelde dig ved at besvare denne mail. 
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