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Til: 
 
KAS/DFÆL/Træskibssammenslutningen, Sprydstageforeningen, KDY, Helsingør Sejlklub samt 
DS 
 
Kære Venner 
 
Invitation til Kapsejladsen Øresund på langs 
 
Lørdag den 10. august 2019 mødes klassiske spidsgattere, meterbåde og skærgårdskrydsere 
med tremastede skonnerter, tomastede galeaser og sprydstagejoller til en stor kapsejlads på 
Øresund.  
 
Det er anden gang i nyere tid Øresund bliver fyldt med flotte gamle træskibe og klassiske 
sejlbåde og joller til fælles kapsejlads. Kapsejladsen er en unik mulighed for at opleve de 
traditionelle og klassiske fartøjer dyste i forskellige løb og klasser i sundet.  
 
Sidste år var første gang kapsejladsen blev afholdt og blev en stor succes med 35 fartøjer og 
næsten 200 deltagere samt stor præmieuddelingsfest i Hal16  
 
Starten går ud for Tuborg Havn. Afhængig af vejr og vind lægger løbskomiteen en rute op 
igennem Sundet, eventuelt med Hveen om bagbord og med mål lidt syd for Helsingør.  
 
Efter kapsejladsen mødes alle fartøjer og besætninger i Helsingør havn igen til præmieuddeling 
og fest i de gamle værftshaller. Helsingør havn nedenfor Kronborg, Museet for Søfart og 
Kulturværftet bliver fyldt med skønne skuder, lakerede master og glade søfolk og kapsejlere 
efter kapsejladsen. Der bliver flere aktiviteter og masser at opleve for byens borgere.  
 
Kapsejladsen arrangeres af Foreningen Maritimt Værksted Hal16, Helsingør i samarbejde med 
Træskib Sammenlutningen (TS) og Kjøbenhavnske Træsejlere og er åben for alle klassiske 
træskibe, -både og -joller. Der forventes mellem 35 og 50 fartøjer i alle klasser med 
besætninger på mellem 3 og 20 personer, og vi vil i år søge at udvide sejladsen således at 
klassiske fartøjer fra Raa og deen såkaldte 12m-klasse også inviteres til at deltage i sejladsen. 
Desuden vil det være særligt oplagt at Kjøbenhavns Amatør Sejlklub deltager med deres 
spidsgattere og at Foreningen til Sprydstagens Forevigelse deltager med deres smakkejoller – 
eventuelt i et kortere løb.  
 
Planlægning og yderligere information kan indtil videre følges via Facebook på Maritimt 
Værksted Hal 16s side. 
 
 
Med venlig hilsen og på vegne af  
arrangementskomiteen 
 
Nicolai Juel Vædele,  

Formand for Maritimt Værksted Hal 16 i Helsingør 

Kontakt: Nicolai Juel Vædele, Tlf. 21371989, Email: nicolaiv@yahoo.com 
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KAS, 6 m Oui Oui fra 1921 på Øresund på langs 2019 
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Feltet v mållinien, Snekkersten Havn, Øreund på langs 2018 

 


