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Kære sejlere  
  
Sejlklubben Møn inviterer til klubbens hovedkapsejlads, også kaldet Lindholm rundt,  
lørdag den 4. september 2021.  
  
Den første weekend i september kommer til at stå i festens tegn i Stege, fordi der 
samtidig med Lindholm rundt afholdes det årlige Sildemarked. 
  
Sildemarkedet er én stor by- og havne fest, hvor der er fest og hygge for både børn 
og voksne, og alle aktiviteter er koncentreret i og omkring havnen. 
  
Se mere om sildemarkedet på www.sildemarked.dk.  
  
Du ligger gratis i Stege havn, hvis du er tilmeldt kapsejladsen, fra fredag til søndag, 
og du har således mulighed for at opleve Stege på bedste vis – på både til lands og 
vands.   
 
Bagefter mødes vi alle i klubhuset til hygge og grill, hvor der ligeledes vil være 
præmieuddeling, der vil være mulighed for køb af vand, øl og vin. 
 

Med stor sejlerhilsen 
Anders Christiansen 

Formand, Sejlklubben Møn 
 

 



Kapsejlads  
 

• Sejladsen sejles som omvendt respit. Det vil sige at de langsomste både 
starter først, og de hurtigste til sidst, så alle forventes i mål på samme 
tidspunkt. Vinderen er den, der kommer først over stregen, uanset bådtype 
og størrelse.  

 
• Der sejles efter GPH-Mål. Medbring måler brev hvis du har, ellers udregner 

vi et til din båd.  
 

• Du kan sejle med eller uden spiler. Du kan ikke ændre måltal efter 
tilmelding.  
 

• Banen er på ca. 18 sømil, med start i Stege havn og går to gange rundt om 
Lindholm. Der skal vendes om en udlagt bøje midt i Stege havn. 
 

• Sejlads bestemmelser udleveres i forbindelse med indskrivningen. 
 

 
 
 
 

 



Program 
  

Lørdag 4. september 2021. 
 

8.00 Klubhuset åbner (der er kaffe og lidt morgenbrød) 
8.45 Indskrivning slutter. 
9.00 Skippermøde kapsejlads  

10.00 Første start kapsejlads  
16.00 Sidste båd skal være i havn  
18.00 Grillen tændes og der er salg af øl og vin  

  
Informationer: 

 

• Deltagelse koster 250 kr. pr. båd.  
• Du ligger gratis i havnen fra fredag til søndag. 
• Vi tænder grillen og du tager selv maden med.  
• Øl, vin og vand kan købes.  
• Adressen på klubhuset er Langelinie 1, 4780 Stege  
• Seneste tilmelding 3. september 2021 på www.sejlklubbenmoen.dk  

 
Sejladsleder: Bent Larsen, tlf. 29363784, bela@dadlnet.dk 

Sekretær: Claus Pedersen, tlf. 29262386, kasserer@sejlklubbenmoen.dk 
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