
 

                          
 

 

          Indbydelse til Køge Sejlklubs 30-sømil sejlads 
 
Køge Sejlklub har igen fornøjelsen at indbyde til den årlige 30-sømil, som afholdes 
 

Søndag den 25. september 2016 
 

Banen går rundt i Køge Bugt fra Køge via Bøgeskoven og Hvidovre tilbage til Køge, omsejlingsretning 
oplyses på skippermødet. Sejladsen startes efter omvendt handicap. Således at bådene skulle komme samlet 
i mål. 
 
Der sejles i 3 kategorier. 
 

DH – løb for både med kapsejladslicens  med eller uden spiler 
 

2 stars løb for både med kapsejladslicens og max 2 mands besætning  
 

Familiesejlads for både uden kapsejladslicens 
 
 

Der vil i år være rigtig mange fine præmier at sejle om i alle løbsopdelinger samt en ekstra præmie til 
overaltvinderen og sponsorlodtræknings præmier. Se særskilt præmieoversigt til sejladsen. 
 
Der afholdes præmieaften i klubhuset den 28. september. Her indbydes alle deltagende både til at deltage. 
 
Vi tænder grillen lørdag aften ved 18 tiden for vores udenbys og lokale deltagere ved klubhuset. 
 
Der vil efter sejladsen være suppe og mole-øl til alle deltagerne i klubhuset. 
 
Kommer du fra en af vores naboklubber og skal deltage, ligger du gratis i Køge Marina fra fredag den 23. - 
søndag den 25. september. 
 
Betaling af startgebyr på følgende bankkonto:  
Reg.nr 7681 konto nr. 0006795595 – Husk at angive sejl nr. og bådnavn 
Eller via MobilPay - tlf. 52 30 00 92 - Vigtigt angiv bådnavn. 
 
Startgebyr: 275,- kr.   
 
Tilmelding og info: Henrik Holst Hansen, Tøxensvej 4, 1 sal, 4600 Køge 
Tlf. 52 30 00 92 – mail: henrikholst@privat.tele.dk 
 
Tilmelding og betaling skal være Køge Sejlklub I henne senest den 18. september.  
Husk at skrive på, hvor mange der deltager på båden af hensyn til suppe og øl. 
 

Bådtype    Bådnavn 

Sejl nr.    Cert.nr 

GPH mål     Uden spiler ( sæt X ) 

Ejer navn    Sejlklub 

Adresse 

Mail    Tlf nr 

DH-løb (sæt X )                                          2 star løb (sæt X)                                      Familieløb ( sæt X )        

Angiv Besætningsantal: (af hensyn til suppe og mole øl) = Antal : 
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