
 
ØRESUND SAMMEN – hver for sig 

Eskadresejlads i Københavns Havn. 
På vegne af alle sejlere og sejlklubber på Øresund og i Køge Bugt og Dansk Sejlunion har  

Kongelig Dansk Yacht Klub taget initiativ til en ”folkefest” på Øresund for alle motor- og sejlbåde. 

 

Ønsket er at samle mange sejl- og motorbåde på Øresund på éngang for at vise, at nu kan vi snart være 

sammen alle sammen igen under Corona. Kronløbet (hovedløbet i Københavns Havn) er i denne 

anledning blevet åbnet for lystsejlere. Alle både skal runde en bøje i havnen mellem kl. 12.00 og 14.00. 

Se flere detaljer i vedhæftede sejladsbeskrivelse. Eskadresejladsen blevet første gang sejlet i 2020, hvor 

der deltog mellem 600 og 700 både. Det var en fantastisk dag. 

 

I 2021 bliver det lørdag d. 12. juni. 
 

Vallensbæk Sejlklub’s program. 
Vi bruger Sejlklubben Lynetten (Margretheholm Havn) som basis og grillhygge før og efter 

eskadresejladsen. Vi fortøjer i den inderste del af havnen, her findes et klubhus og en dejlig grillplads. Du 

kan deltage fredag eller lørdag eller begge dage. 

 Der er ca. 20 sm fra Vallensbæk til Lynetten og ca. 21 sm fra Vallensbæk til København  

Fredag d. 11. juni 2021 
Du sejler selv din båd til Lynetten. Grill’en tændes kl. 19.00 hvis der er både nok.  

Lørdag d. 12. juni 2021 
Fælles afgang fra Vallensbæk Havn kl. 08.00. VI sejler samlet og prøver at følges ad rundt om ”Kap 

Aflandshage” (sydspidsen af Amager) og sejler direkte til deltagelse i eskadresejladsen. Derefter til 

Lynetten om eftermiddagen, hvor grillen tændes kl. 18.00. 

Søndag d. 13. juni 2021 
Du sejler selv hjem, når du vågner efter grill-hyggen. 

 

Vejledende tilmelding. 
Prøv at samle at hold af sejlervenner, bådejere fra broen, gaster fra kapsejlads o.s.v. og deltag i 

sejlerfesten. Af hensyn til indkøb af kul vil vi gerne vide, hvor mange der deltager. 

Send en mail til per@amokper.dk med antal personer, dit bådnavn og om du ønsker at deltage i 

Lynetten fredag eller lørdag, eller begge dage. 
 

Det er gratis at deltage i sejladsen, men vi opfordrer sammen med de andre arrangører til, at deltagerne 

giver en donation til Dansk Søredningsselskab via nedenstående link: 

https://dk.betternow.org/en/fundraisers/oresund-sammen-2021-hver-for-sig 

 

God ”Øresund Sammen” ønskes af: 
Jens ”Salote3”, John ”Jakajo”, Per ”Amok”. 

Spørgsmål til Jens ”Salote3” mobil: 25 24 37 28 
(Navnene med ”xxx” er bådnavne - du finder os måske på broerne !) 
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