
 

 

Sponsorer: 
 

 
 

MUNCH’S AUTO 
Berhard Bangs Alle 19 

2000 Frederiksberg 
Tlf. 38 34 65 24 

 
 

QUANTUM 
Sail Design Group 

Amager Strandvej 50 
2300 Kbh. S 

Tlf. 70 26 12 96 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rev.: 0. 
 

 
 Østersøkredsen ved 

SEJLKLUBBEN LYNETTEN, SUNDBY SEJLFORENING, 
KASTRUP SEJLKLUB & DRAGØR SEJLKLUB. 

 
inviterer til 

AMAGER CUP SEPTEMBER 
Lørdag d. 12. september 2015 
Basishavn: Kastrup Sejlklub 

 

                 
 

     

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Regler og bestemmelser 
Stævnet sejles efter de i kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. 
Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, samt gældende 
klasseregler. Eventuelle afvigelser vil fremgå af sejladsbestemmelserne 

Stævnet 
Er åbent for alle klassebåde, DH-både og Flerskrogsbåde.  

Sejladsområde og baner 
Klassebåde med 5 eller flere tilmeldte både sejler på op/ned baner. 
DH både sejler på op/ned baner. 
Flerskrogsbåde sejler efter Texel en op/ned bane. 
For de mindre klassebåde er planlagt fire eller flere sejladser øst for Ka-
strup. For de større klassebåde, DH-både og flerskrogsbåde er planlagt tre 
eller flere sejladser på en større bane øst for Kastrup. 
Varselssignal er planlagt til kl. 09:55. (se sejladsbestemmelser) 

Havnen 
Basishavn for stævnet er Kastrup Sejlklub. Den selvbetjente kran (2,5 tons) 
på midtermolen - henvendelse til sejladsbureauet eller havnekontoret. Både 
der opfylder tilmeldingskravene, herunder betaling, ligger vederlagsfrit i 
havnen fra fredag d. 11. september til søndag d. 13. september. 

Startgebyr 
Deltagergebyret på 200 kr. og tilmeldingen skal være os i hænde senest 
søndag d. 6. september. 

 Præmier 
Der vil være en præmie for hver femte tilmeldte båd i hver klasse/løb. 
Præmieoverrækkelsen finder sted snarest muligt efter sidste sejlads. Præ-
mier, der ikke afhentes ved præmieuddelingen, tilfalder stævnet.  
I forbindelse med præmieoverrækkelsen vil der være lodtrækning om en 
gave blandt tilstedeværende tilmeldte bådes skippere. 

Bureau  
Sejladsbestemmelser, program og deltagerliste udleveres i bureauets åb-
ningstider: 
fredag 18:00 – 19:00 
lørdag 08:00 – 09:30 
Bureauets telefonnummer er 40 56 72 72 

Aktiviteter 
Efter sejladserne bydes på et glas fadøl med snacks sponsoreret af 
DS/Østersøkredsen og Munch’s Auto. 

Vel mødt 
Niels Henrik Munch 

 

TILMELDING 

til 

Amager Cup september 2015 

Lørdag d. 12. september 2015 
 

Tilmelding kan ske via stævnets hjemmeside: www.amagercup.dk, eller 
med nedenstående tilmeldingsblanket. Betaling på bankkonto 
 6506-3060750350 (anfør sejlnummer og bådtype) eller vedlæg crosset 
check, der sendes til. 
 

Kastrup Sejlklub, Amager Cup 
Kastrup Strandpark 23 

2770 Kastrup. 
Tilmelding og betaling 200 kr. skal være os i hænde senest 

Søndag d. 6. september 2015. 
 

Sejl nr:________ Skipper:________________________________________ 
 
Bådnavn:__________________ Bådtype:____________________________   
 
Klub:_________________________Cert. nr:_________________________ 
 
Flerskrogsbåde TFC mål:______________ 
 
Adresse:____________________________________________________ 
  
Postnr:___________  By:_______________________________________   
 
Tlf.nr.:______________  E-mail:_________________________________ 
 

Det understreges, at både/skippere, der ikke har betalt deltagergebyr, 
ikke vil blive registreret som deltagere i sejladserne. Beregning af 
præmietider vil der blive benyttet de TAUD-værdier, der aflæses på 
www.websejler.dk d. 6. september 2015. 
 
 
 
Underskrift:__________________________________________________ 


