
 
 
Kapsejlads SRC ”Saltholm Rundt for Cruisers 2014” 6. Sep. 
Kom til årets hyggeligste kapsejlads Saltholm Rundt, efterfulgt af mexikansk buffet, 
bar, flotte præmier og ”live band music” på havnen i Langelinie Lystbådehavn. 
Kapsejladsdeltagere udefra, kan få gratis plads til båden i havnen lørdag-søndag. Vi 
stuver havnen og vil forsøge at skabe ”Skagensstemning” efter sejladsen. 
 
Pris Deltagergebyret er 150 kr for båd og skipper inklusiv kapsejladsfest med 
lækker mexikansk buffet og ”live Band”, og deltagelse i kapsejladsfesten om 
aften koster 100 kr pr. gast for mexikansk buffet og musik. Der kan købes fadøl, vin 
og sodavand i baren til meget rimelige priser. Egne drikkevarer må ikke medbringes.   
Du kan tilmelde af to omgange, hvis i skulle blive flere. Men skynd dig at sikre plads. 
 
Start  
Skippermøde den 6. september kl. 08.30 i klubhuset. Start kl. 09.30 ved B-bøjen øst 
for Trekroner København. Sejladsen er ca. 22 sømil og sejltiden forventes 4-7 timer. 
 
Regler  
Ved tilmelding på www.langeliniehavn.dk, oplyser skipper LYStal (TCC) uden 
spiler/genakker. På skippermødet oplyser skipper om der sejles med spiler/genakker 
+0,03. Der sejles efter DS kapsejladsregler, og alle skippere skal kende LLBs 10 
vigtigste DS kapsejladsregler, der udleveres på skippermødet. 
 
Aftenarrangement (mexikansk tema) 
Kl. 18.00 lækker mexikansk buffet med alt hvad dertil hører. 
Præmieoverrækkelse (præmier til nr. 1, 2, 3, 4, 5 og nr. 7, og dagens torsk). 
Kl. 20.00-23.00 super ”live band”, der spiller rock og pop. 
 
Tilmelding  
Foretages på hjemmesiden www.langeliniehavn.dk under ”Event”, hvor betaling 
foretages. Der skal oprettes ”profil” for at kunne tilmelde. Kun deltagere, som har 
tilmeldt og betalt inden tidsfristen, kan deltage i kapsejladsen og festen om aftenen.  
 
Tidsfristen for tilmelding og betaling er 31. august 2014. 
LLB medlemmer kan tilmelde sig aftenarrangementet mod betaling inden for samme 
tidsfrist. Vi har sat en begrænsning for tilmelding på 50 både og 150 deltagere i 
festen. Ved overbooking gælder ”først til mølle…” 
 
Evt. spørgsmål kan rettes til Finn Harreby Jepsen på mobil 4036 6220 fj@turnerko.dk 
el. Hans Rysgaard på mobil 2120 0102 hr@rysgaard.dk 
 
LLB Kapsejladsudvalg, København Ø 


