
 
 

Kapsejlads SRC ”Saltholm Rundt for Cruisers”  
Årets hyggeligste kapsejlads for cruisers lørdag den 5. Sep. 2015. 
Smuk kapsejlads i Øresund rundt om Saltholm på ca. 22 sm. 
 
Kom med til årets hyggeligste kapsejlads ”Saltholm Rundt for Cruisers”, efterfulgt af dejlig 
grillbuffet, flotte præmier, bar og live musik på havnen i Langelinie Lystbådehavn. 
Kapsejladsdeltagere fra andre havne, kan få gratis plads til båden i Langelinie fredag-lørdag-
søndag. Vi stuver havnen og vil forsøge at skabe den bedste ”Skagen-stemning” før og efter 
kapsejladsen. Der forventes 100 både til start i år. 
 
Pris  
Deltagergebyret er kun 150 kr for båd og skipper inklusiv kapsejladsfest med lækker 
grillbuffet, live musik, og bådplads fre-søn, og deltagelse i kapsejladsfesten om aften 
koster 100 kr pr. gast og ekstra deltager for grillbuffet og live musik. Der kan købes fadøl, vin 
og sodavand i baren til meget rimelige priser. Egne drikkevarer bedes ikke medbragt. Du kan 
tilmelde af to omgange, hvis i skulle blive flere deltagere.  
 
Check-in fredag aften kl. 20-21, og lørdag morgen kl. 08.00-08.30. 
 
Program lørdag den 5. sep. 2015 
Kl. 08.00 check-in af båd og skipper, udlevering af kort, reglement i LLB’s klubhus.  
Kl. 08.30 skippermøde i LLB’s klubhus.  
Kl. 09.30 starten skydes øst for Trekroner Fortet København.  
Kl. 15.00 baren åbner og hygge på kajen/teltet foran klubhuset. 
Kl. 17.00 tidsfrist i mål. 
Kl. 18.00 præmieoverrækkelse (præmier til nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, og dagens torsk). 
Kl. 18.30 middag med lækker grillbuffet, lodtrækninger og hygge. 
Kl. 21.30-23.30 live musik i teltet på vores havnekaj. 
 
Regler  
Vi sejler efter TCC tal og DS kapsejladsregler, og hjælper med TCC tallet på din båd. Alle 
skippere skal have læst LLBs 10 vigtigste kapsejladsregler. En start. Live tracking af både. 
 
Tilmelding  
Foretages på hjemmesiden www.langeliniehavn.dk under ”Event”. Du kan også møde op på 
havnekontoret og tilmelde samt betale til havnefogeden.  
 
Tidsfristen for tilmelding og betaling er den 5. august 2015. 
Evt. spørgsmål kan rettes til Finn Harreby Jepsen på mobil 4036 6220 fhj@turnerko.dk eller 
Leif Bjørn på mobil 2390 8004 lb@parken.dk 
 
LLB Kapsejladsudvalg, Langelinie Lystbådehavn, København Ø 


