
 

 

 

 

 

 

 

Gilleleje Sejlklub byder velkommen til Gilleleje Cup 

lørdag den 11. juni 2022 

 
Gilleleje Cup er en distance sejlads på ca. 20 sm for kølbåde med start og mål udfor Gilleleje Havn. 

Stævnet har været sejlet siden 2010, og er blevet større år for år.  

I år ser vi frem til endnu en fantastisk da på vandet - og ikke mindst et brag af en fest efter sejladsen 

med lækker mad, vin og god musik. 

Sejladsen trackes via eStela - Sailing tracker. Appen er gratis og skal være tilgængelig på alle både.   

Stævnet er åbent for kapsejlere såvel som tursejlere.  

 
Sponsorere: Vi er stolte over endnu engang at kunne præsentere Gilleleje Brugsforening, som 

hovedsponsor til kapsejladsen, hvor hovedpræmierne er skippers vægt i rødvin, luksus øl og alm. 

Pilsner øl til henholdsvis første-, anden- og tredjepladsen.  

Der vil også være en flot præmie til første båd i turløbet, sponsoreret af Palby Marine. 

Gilleleje Havn sponsorerer havneplads til deltagende både fra fredag til søndag.  

Fra lokale handlende i Gilleleje vil der være et større antal lodtrækningspræmier.  

 
Program  

• Bureauet åbner kl. 07:00  

• Morgenmad kl. 07:30  

• Skippermøde kl. 08.00  

• Første båd (langsomste båd) starter kl. 09.00  

• Forventet målgang mellem kl. 14:00 – 16:00  

• Mållinjen lukker kl. 16:00  

• Præmieuddeling forventes ca. kl. 16:15 

• Loungeområde åbner kl. 17.00 

• Stor festmiddag kl. 18.30  

  
Startgebyr kr. 500,- pr. båd inkl. i alt fire deltagere (skipper og besætning), herudover tillæg på kr. 

100 pr. besætningsmedlem.  

Prisen dækker deltagelse i kapsejladsen, morgenmad/kaffe samt smør selv madpakke til skipper og 

besætning i klubhuset, + velfortjent moleøl efter sejladsen.  

Stævnet slutter med et brag af en fest for alle deltagere inkl. påhæng. Festen afholdes, traditionen tro, 

i hallen hos Gilleleje Bådebyggeri.  

Pris pr. kuvert kr. 250.  Tilmelding efter ”først til mølle” princippet. Der er plads til 110 deltagere.  

 
Tilmelding direkte på Gilleleje Sejlklubs hjemmeside:  

https://www.gillelejesejlklub.dk/2022/03/27/gilleleje-cup-2022/ 
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