
Fælles flotille sejlads til København den 13.juni samler sejlere i hele 

Øresundsregionen og fejrer sejlsport og fællesskabet 
Hornbæk Bådeklub støtter op om arrangementet Øresund sammen – hver for sig den 13.juni som 

arrangeres af KDY i samarbejde med alle klubberne i Øresundsregionen fra Gilleleje - Køge.

Det skal understreges at de deltagende både forventes at overholde alle regler og retningslinjer som 

udstukket fra Dansk Sejlunion, Regeringen og Sundhedsstyrelsen i forhold til Corona-situationen. 

Det påhviler således hver enkelt sejler at tage ansvar for at dette sker. Det betyder at grænsen for 

forsamlinger til enhver tid skal respekteres både på land og på vand.

Vi håber at rigtig mange fra Hornbæk har lyst til at deltage og støtte op om fællesskabet og om sejlsport – 

også når det foregår under særlige forhold. Det er et initiativ som styrker samhørigheden mellem klubberne

i øresundsregionen samtidig med, at det sender et signal til omverden om, at vi har en fantastisk sport til 

fælles.

Dansk Sejlunion vurderer, i følge Christian Lerche, ’at sejladsen kan gennemføres inden for rammerne af 

forsamlingsforbuddet, hvis man undgår at samle deltagerne fx på land eller ved en startlinje – i grupper 

som er i konflikt med grænsen i forsamlingsforbuddet’.

Det vil være muligt gratis at lægge båden natten over i Rungsted, Skovshoved, Tuborg og Dragør, Kastrup 

havne, hvilket kan være rart hvis man skal være fremme i Københavns Havn mellem 12-14 lørdag den 13.6.

Meld meget gerne tilbage til Anette Molbech hvem der har interesse i at deltage, så vi kan indikere overfor 

arrangørerne, hvor mange både der kommer fra Hornbæk og skaffe vimpler til deltagerne. 

Vi håber på stor fælles opbakning og på at vi kan benytte lejligheden til at sejle i fællesskab igen.

Hvis I har spørgsmål er I velkommen til at kontakte Anette Molbech, kølbådskaptajn 

på tel 2323 1787 / anette@arcticaction.dk alternativt henvende jer til formand, Julian Isherwood 

4036 0129 / julian@isherwood.dk


