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Butterfly Cup blev Drabanternes kamp. / David Schouw-Ipsen 

I weekenden 28 – 29 maj, gik startskuddet til den første Butterfly Cup, og sikke en sejlads. 12 både,  
var tilmeldt, to i turløb og 10 i kapsejladsløb, 10 både i alt startede og fik en fantastisk tur rundt 
om Hesselø og Samsø, med både sol, tågedis, vind og ingen vind. Det var ikke kun kapsejlads hele 
tiden, der blev også taget en masse rigtige gode og sjove billeder. Resultater og konkurrencer kan 
ses på Butterfly Cups facebookgruppe. 
Første båd i mål var fra tursejlerfeltet, nemlig Dehler 38’eren Irmgard fra Roskilde, de startede kl. 
11:00 fredag og var allerede i mål lørdag kl. 11:37. Første båd i mål i kapsejladsfeltet, var Midas en 
GB1000 fra Lynæs, som Gert Gerlach tidligere har hærget kapsejladsbanerne med, nummer to en 
anden Gerlach konstruktion, Drabant 38’eren Mio fra Aarhus og tredje plads til First 40’eren 
Milevidt fra Jyllinge. Midas startede de 124 sømil fredag kl. 15:17 og krydsede mållinjen ved 
Hundested igen lørdag kl. 12:23, herefter fulgte resten af bådene i en lind strøm, sidste båd i mål, 
var en Maxus 28 Swish fra Lynæs, flot gået af den to mands store besætning. 
Torben Herslund, vinder af kapsejladsfeltet og en af initiativtagerne til denne nye sejlads siger:  
”Det var en hård og herlig sejlads, vi havde hele vejen rundt nogle at kæmpe imod og det er altid 
spændende om der er plads til at krydse T-ruten. Vejret var varmt om dagen, kold og våd om 
natten, men det var det hele værd. At runde Hesselø tæt på i solskin og se Samsøs vestkyst i 
morgenskumringen, er en stor oplevelse.”  
 
 
 
 
 
Klubhusudvalget / Tom Hansen 

Vi har ikke været mange, men har alligevel fået en del fra hånden i løbet af maj måned. 

Slået græs. Ordnet rosenhækken. Lavet hylder i værkstedet. Købt og monteret nyt toiletsæde. Syet 
stenposer til kapsejladsbøjer. Ordnet ”Ejlers” sæde polstret med fast skum da ingen kunne skaffe 
klammer. Trailer- lappet hjul, ordnet lys på den. 
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PRÆ Sejlerskole cuppen / fra Sejlerskolen v/Heidi Schouw-Ipsen 

Lynæs Sejl- og Kajakklub modtog i foråret en henvendelse fra Dansk Sejlunion, om vi ville være 
interesserede i at afholde et PRÆ Sejlerskole Cup i samarbejde med Holbæk Sejlklub. 
Det har vi sagt ja til, og det vil løbe af stablen d. 19/6. 
Vi kan altid bruge hænder, så har du lyst til at hjælpe som frivillig – så kontakt Heidi Ipsen 
på heidi@schouw-ipsen.dk der er altid mange forskellige opgaver – der skal nogle med på en dommerbåd, 
nogle i Rib som følgebåd og mærke flyttere, nogle på land osv. 
  
Læs gerne mere om PRÆ Sejlerskole Cup her: https://dansksejlunion.dk/nyheder/2021/prae-first-
sejlerskolecup?fbclid=IwAR2qbI-vc_msxSF-s6gobfX07KFoehueEIbTamBT3tMct_-iYmoPvKx390g 
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