
 

 

 
 

 

                                     
 

Invitation til Jubilæums Breddestævne / kapsejlads 
 i Sonar og Olsen twin både. 

Lørdag d. 30 Juni 2018 
Sejlklubben Køge Bugt 

 
I anledning af SKB Handicapafdelings 25 års Jubilæum vil vi Lørdag d. 30 Juni  2018 gennemfører 
vi en kapsejlads i Sonar og Olsen twin både (uden spiler) for handicap sejlere, kapsejladsen er 
uden for klassificering.  
3 Sonar og 2 Olsen Twin både ligger rigget og klar, i Greve Marina ( Tidligere Hundige Havn). 
Kommer du alene, finder vi en du kan sejle sammen med. 
Har du lyst til at være med, men gerne vil prøve en tur eller to inden d. 30. Kontakter du os. 
Du er også velkommen til at komme og hilse på os uden at sejle. 
 
1.  Program for Lørdag d. 30 Juni. 
 Klokken 8,00. – 8,30  Registrering, betaling af sejladsgebyr.. 
 Klokken   ca.    8,20 Morgenkaffe  og rundstykker u/b. 
 Klokken            9,00   Skippermøde 
 Klokken          10,00 Dagens første start 

Der er planlagt så mange sejladser som muligt, hver sejlads varer 
ca. 30 minutter, sidste start ca. 16,00 

 Klokken ca.    13,00 Frokosten spises i fællesskab på land   
Klokken ca.    17,00 mole øl/vand. 

 Klokken ca.    17,30 præmieoverrækkelse. 
 Klokken ca.    18,00 Grillen er tændt,Salat, pølser og brød u/b. øl og vand kan 
                        Købes. 
     
2.  Tilmelding 

Gør du ved at sende en mail med oplysning om navn og sejlklub  til pmgitte@outlook.dk  
senest den 1.Juni  2018 

 
3. Gebyr 

Der skal betales et startgebyr på kr. 250,- pr. sejler. 
  

4. Bane 
Sejladserne sejles på en op/ ned bane som skitseret.  

 
5. Regler 

Der sejles efter ISAF ”Simple regler for kapsejlads” version 1.0 – 2008. 

 
SKB. handicapudvalget, Greve Marina, Hejren 21 – 2670 Greve.  
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6. Præmier 
 Der er præmier til 1. 2. og 3. Pladsen. 
 
7. indlogering 

Det er tilladt at parkere med campingvogn på havnen, havnen har handicap venlige 
forhold, kort til strøm, adgangskort til bad-toilet og til SKB klubhus, kan købes på 
havnekontoret. 

  
Alternativ er der 3 campingpladser med handicap venlige forhold, 

  
 Hundige Strand Familiecamping.( ring nærmere vedr. forhold) 

Hundige Strandvej 72 
2670 Greve 
Tlf. 43903185/ 20218584 
www.hsfc.dk 
 
Ishøj Strand Camping. *** / Hostel ***** 

 Ishøj Strandvej 13 
 2635 Ishøj 
 Tlf. 43535015 
 www.ishojhostel.dk 
 
 Tangloppen (FDM) *** 
 Tangloppen 2 
 2635 Ishøj 
 Tlf. 43540764 

www.fdm.dk/ferie-fdm-travel/camping/pladser-danmark/tangloppen/tangloppen-
camping-koege-bugt-strandpark 
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