
“Langelinie Yacht Klub" og LLB inviterer til den traditionelle "Saltholm Rundt" lørdag d. 10.
september 2022.
Start kl. 9:30. Starten finder som vanlig sted mellem B-bøjen ud for Trekronerfortet, og den til
lejligheden udlagte gule kapsejladsbøje mrk. Moment.
Tilmeldingsfristen til sejladsen er fredag d. 9. september 2022 kl. 18:00.
Tilmelding med email til: 36luna@gmail.com. I tilmelding oplyses hjemhavn, bådnavn, tcc
handicap og bådtype (eks. Overskrift: ”Tilmelding til SR 2022” ”Min Amanda” ”H-Båd” ”TCC
1,052”. Deltagerliste udsendes d. 9.9 kl ca. 20.
Betaling DKK 200 kr pr tilmeldt båd på mobile pay til: 8892RG – husk at anføre bådnavn på
betalingen.

Program:
9.30 Start øst for Trekroner Fortet ved den faste B-bøje. Bane rundt om Saltholm ca 26,5 sm.
15.00 Baren åbner foran LLB’s klubhus. Rimelige priser på øl/vand/vin. Venligst undlad at tage
egne drikkevarer med.
17.30 Sidste frist for at nå i mål
18.00 Præmieoverrækkelse
18.30 Grillen er klar til egen medbragt mad
Der sejles efter Dansk Sejlunions kapsejladsregler.
Hver båd sender GPS tid for målpassage. Måltid sendes til mobil nr. 21200102 sammen med
bådnavn f.eks. ”Min Amanda 14:31:02”. Udgåede både informerer ”Udgang m. Bådnavn” til
21200102.
Kanal 72 anvendes til kommunikation mellem deltagere og ledelsen før og under sejladsen, Alle
deltagende både skal være ansvarsforsikrede.
Da vi ikke har en dommerfunktion, appellerer vi til "godt og fair sømandsskab" og evt. problemer
afgøres direkte mellem de involverede både.
Kontakt vedrørende sejlads til: 36luna@gmail.com eller tlf. 21200102

Beskrivelse af banen:
Der må IKKE kapsejles vest for en linie mellem banepunkt 3 og 4. Overtrædelse medfører
diskvalifikation.

Start: Øst for Trekroner mell. gul B-bøje om BB og udlagt gul Moment bøje
1  Middelgrundsfortet om SB
2  Flakfortet om SB
3  Nordbøje om SB
4  Markeret område om SB
5  Østbøje/grøn om SB
6  Østbøje om SB Broen: Øst (SB) om 8. bropille fra Peberholm-kun bropiller i vandet tæller
7  Gul bøje om SB
8  Vestbøje om SB
9  Nordre Røse om BB
10 Sydbøje om SB
11 Gul kapsejladsbøje om SB



12 Øst om Lynetteholm afspærringen
Mål: Mell. gul B-bøje om SB og udlagt gul Moment bøje
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