
Kære Sejler 

Tiden nærmer sig JEM i Fåborg og du er sikkert i gang med at trimme din jolle og tage et par træningspas på 
vandet for at optimere din fart. Men du skal også huske at der er lidt at lave på land – derhjemme foran 
computeren. 

Din jolle skal måles ind – det er både ror, sværd, sejl, skrog, mast og bom, samt din fangline. På 
Europeclass.dk ligger der en tjekliste under fanen EM/JEM. Læs den og sørg for at din fangline lever op til 
kravene. Din rednings/svømmevest skal ligeledes tjekkes – dels at den overholde alle sikkerhedsregler, dels 
at den passer til dig og din vægt. Husk at tage den med til indmåling. 

Har du deltaget før, vil du formentlig få tilsendt den sidste formular du har udfyldt. Den skal du tjekke 
igennem og opdatere hvis der er sket ændringer. 

Hvis du ikke har været til et internationalt stævne før i E-jolle, skal du udfylde en formular hjemmefra som 
du skal have med i papirform. Indmålingsformularen er på engelsk og kan godt drille lidt, men spørg gerne 
andre e-jolle sejlere eller din træner om hjælp. 

Når du har været indmålingsskemaet igennem, skulle du gerne have alle dine papirer på jollen liggende 
foran dig. Dem skal du have med. Sørg eventuelt for at have en kopi med og originalen derhjemme. Så har 
du dine papirer hvis de skulle blive væk. Alt skal der være papirer på. Også dit medlemskab og eventuelt 
privat sejlnummer.  

Du finder formularen her: https://www.faaborg2019.eu/the-event/ 
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The Internet Inspection Entry Form for YEC (sometimes also called Technical Entry 
Form), that shall be used by sailors attending for the first time, may be found here: 

https://forms.gle/6DsxjcZK6L9YrbWc8 

For further questions regarding the event it is possible to use: 
info@faaborg2019.eu 
 
For further entries please use: 
The form below Entry” 
 

Det bliver annonceret hvilke lande der skal indmåles hvornår og der er en træner med som kan hjælpe til 
med det hele. 

 


