
Kære gæster og medlemmer ! 
 
Så   er   vi   klar   til   kapsejladsen   “SRC   Saltholm   Rundt   2018”   og   festen   lørdag den 1.sept. 
 
Pris pr. deltager 125 kr og sidste frist er torsdag den 30. august for tilmelding på hjemmesiden 
www.langeliniehavn.dk under fanen “Event”. 
 
Der er registrering i klubben fra kl. 08.00, hvor det opgives, om man sejler med spiler, der reg. 
 med 0,03   TCC.   Samtidig   får   man   spise-og   lodtrækningsbillet   og   armbånd.   Begge   dele   kan   også  
 fås   lige   inden præmieoverrækkelsen efter sejladsen. 
 
Der sejles eet løb, og det er Søvejsreglerne der gælder, og med “DS WebSejler” TCC hcap 
 regulering. Alle   både   skal   være   ansvarsforsikret,   og   vi   kan    ikke    behandle   protester.   Evt.   skader  
 må   klares   mellem de   involverede. 
 
Skippermøde kl. 08.30 
For sejlende gæster udefra, der ikke deltager i skippermødet, giver vi resume af skippermødet 
 på VHF   kanal   72   ca.   kl.   09.00.   Alle,   der   har   VHF,   skal holde   kanal   72   åben   under   hele  
sejladsen. 
Vi   opfordrer til, at   man   installerer   appen   RaceQs,   der   tracker   hele   sejladsen   for   den   enkelte   båd  
og hele feltet. Start preset RaceQs til kl. 09.20 og husk at slukke og uploade et stykke efter 
passage mållinien. Hele sejladsen vises på TV under middagen. 
 
Starten    går   kl.   09.30   lige   øst   for   Trekroner   mellem   den   faste   gule   B   -bøje   og   udlagt e orange 
Moment flagbøje, sydøst for B-bøjen. 
Der afgives ikke signaler, men der startes der efter GPS/SmartPhone tid kl. 09.30.00 
Der   er   ikke   dommerbåd,   men   der   henvises   til   “godt   sømandsskab”.   Tyvstarter e laver    en   360 gr.  
 vending   så   hurtigt   som   muligt   -   uden   at   genere   andre   både. 
Der   må   ikke   føres   hækflag   under   sejladsen,   medmindre   man   udgår. 
 
Startlinie   er   samtidig   mållinie,   der   ved   målgang   skal   passeres   fra   øst   mod   vest. 
Hver   båd   tager   egen   GPS/SmartPhone   tid   i   mål   -   f.   eks.   kl.   13.25.30   -   der   sendes   sms   til 
 21 20 01 02,    straks   efter   målpassage.   Angiv   bådnavn   og   gerne   sejlnr.   på   nærmeste   båd   foran  
 og   bagved. Banekort er vedhæftet.  Pas   godt   på   vanddybden   og   forhindringer,   især   i   hele  
 området   øst   for   Saltholm. 
 
Baren   i   klubhuset   åbner   kl.   15.00,   præmieoverrækkelse   kl.   18.00, “festmiddag”   kl.   18.30   og 
bandet “Life Savers”, der er sponsoreret af “Public Leadership” v/Søren Indigo, spiller fra kl. 
 20.30.  Betaling   for   drikkevarer   sker   på  m  obile   pay   til 21200102 .   Vi   tager desværre   IKKE   mod  
kontanter. 
 
Resume: 
Program lørdag d. 1. september 

http://www.langeliniehavn.dk/


•    8.00   –   8.20   Check-in   af   båd   og   skipper,   udlevering   af   kort   i   klubhuset 
•  8.30 Skippermøde i klubhuset 
•  9.30 Start ud for Trekroner Fort ved B-bøjen 
•   15.00   Baren   åbner,   hygge   på   kajen   og   i   teltet   foran   klubhuset 
•   17.00   Sidste   frist   for   at   nå   i   mål 
• 18.00 Præmieoverrækkelse (til 1,2,3,5,7 og dagens torsk) 
• 18.30 Festmiddag med grill buffet, lodtrækninger og udveksling af skipperskrøner  
•   20.30 -   22.00  ” Life Savers” spiller på   kajen - sponsor “Public Leadership”  
 
Vi   glæder   os   til   at   se   jer   på   vandet   og   til   festen.  
Sejlerhilsner  
LLB Kapsejladsudvalg 
  
Sejlruten for Saltholm Rundt 1. September 2018  
Startområdet er lige nord for udsejlingen fra Lynetteløbet.  
Startlinien ligger mellem det gule B-bøje og udlagte orange Moment flagbøje.  
Herfra går turen som følger:  
 1. Middelgrunden om SB  
 2. Flakfortet om SB  
 3. Nord for grunden (nord for Saltholm) om SB  
Pas på de mange skær og grunde på østsiden Saltholm. 
 4. Grøn bøje om SB  
 5. Turen må passeres på begge sider af Øst for grunden  
 6. Mellem brofagene, dog ikke tættere på Saltholm end bropille nr. 8  
 7. Bøje Vest for grunden om SB. 
     Der må ikke sejles inden om Nordre Røse (ud for lufthavnen) 
 8. Nordre Røse fyr om BB  
 9. Grøn bøje ved Svalerumpen om BB  
10. Rød bøje ved mølle-sikkerhedszone om SB  
11. Mållinje mellem gul B-bøje og udlagte orange Moment flagbøje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Banekort 

 


