
 

Årets hyggeligste kapsejlads - 22 sm rundt om Saltholm 

 
En dejlig dag på sundet for LLB-medlemmer og gæstesejlere fra andre klubber.  

 
Langelinie Lystbådehavn inviterer til kapsejladsen ”Saltholm Rundt for Cruisers” 

lørdag d. 22. august 2020 
 
Kom med til kapsejladsen Saltholm Rundt for Cruisers 2020 efterfulgt af Øl i baren og grillen åbnes for 
egne medbragte varer, flotte præmier og bar i Langelinie Lystbådehavn. Deltagere fra andre havne kan 
få gratis plads i havnen fredag, lørdag og søndag. Vi pakker havnen, be’r om godt vejr og forsøger at 
skabe den bedste stemning før og efter sejladsen. Der ventes mindst 40 både til start i år.  
Prisen bliver kr. 50,- pr deltager, dvs. samme pris for skipper (incl. båd) samt for gaster/gæster. I prisen 
indgår kapsejladsen samt en øl i baren når i kommer i mål. Øl, vin og vand kan købes i baren til rimelige 
priser. Egne drikkevarer bedes ikke medbragt.  
 
Program lørdag d. 22. august  

• 8.00 – 8.20 Check-in af båd og skipper, udlevering af kort og regler i klubhuset  

• 8.30 Skippermøde uden for klubhuset, med detaljerede forklaringer 

• 9.30 Start ud for Trekroner Fortet ved B-bøjen.  

• 15.00 Baren åbner, hygge på kajen  

• 17.30 Sidste frist for at nå i mål  

• 18.00 Præmieoverrækkelse (til 1,2,3,5,7 og dagens torsk)  

• 18.30 Grillen er åben og klar til at alle kan tage deres medbragte grillmad på grillen og udveksling 
af skipperskrøner  

• 21.30 - 23.00 Musik (fra eget anlæg) på kajen.  
 
Vi sejler efter søvejssreglerne, med enkelte specielle forhold omkring start og med TCC-tal. Vi hjælper gerne 
med dit TCC-tal. Alle både skal være min. ansvarsforsikrede. Der er én start og live tracking via RaceQS.  
Tilmelding foretages på langeliniehavn.dk under Event senest d. 18. august.  
 

Med sejlerhilsen  

Kapsejladsudvalget LLB 

Ole Smedegaard 20 42 59 84 eller Leif Bjørn 23 90 80 04 


