
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luffe Yacht, Luffeklubben og Kolding Sejlklub inviterer til Luffe 50 års Jubilæums 
Cup i Kolding Sejlklub d. 8.– 11. juni 2023. 

Dette stævne bliver for dig som Luffe-sejler et ”once in a lifetime stævne”. 

Kolding Sejlklub er vant til at arrangere store internationale stævner samt bådudstillinger og 
sætter alle sejl til for, at du som sejler vil få en unik oplevelse.  

Stævnet vil have et højt aspekt af et træf, hvor gode sejlervenner mødes og samtidigt være en 
hyldest til Luffe Yacht og de smukke både, vi sejler. 

Vi vil i den henseende samle alle deltagere ved en bro, så de forskellige modeller kan beskues og 
beundres. 

Vi starter stævnet behørigt med åbningsceremoni med diverse taler og velkomstdrinks, og resten 
af arrangementet vil derefter være præget af høj social karakter, hvor der vil blive kræset om dig 
som sejler med god mad og drikke samt sociale aktiviteter. 

Er du Luffe 37-sejler vil vi afvikle et uofficielt åbent DM for dig, hvor der sejles op/ned baner i 
farvandet ud for Skærbæk. 

For alle Luffe-både tilbydes desuden distancesejladser, hvor et målebrev ikke er nødvendigt, hvis 
du er der for det sociale. 

Du vil her opleve at komme til at sejle på noget af det smukkeste farvand i Danmark og sejladserne 
startes og sluttes tilskuervenligt i havneløbet, hvor du som tilskuer vil kunne købe en forfriskning – 
hvis du da ikke vælger at hoppe på en af tilskuer- eller fotobådene. Udover almindelig forplejning, 
grill mv. planlægger vi et BRAG af en FESTMIDDAG lørdag aften. 



 

 

Tilmeld dig her:  
https://www.manage2sail.com/da-DK/event/LuffeCup2023#!/ 

 

 
Vi kører ”all inclusive pris” 

Det vil sige du får: 

Liggeplads og stævnedeltagelse. 
Åbningsceremoni. 
Morgenmad i 3 dage. 
Grillaften fredag. 
Festmiddag lørdag. 
 
Pris for 2 personer DKK 1.500, - 
 
Pris for ekstra personer/gaster DKK 400,- 
 

 

Program: 

Torsdag 8. juni: 

Stævne åbning kl. 19.00 Kolding Sejlklub, Dokvej 1, 6000, Kolding 

Taler af: Koldings Borgmester, Formanden for KS, Formanden for Luffe Klubben. 
KS vil servere en velkomstdrink og der vil være en let anretning. 

Der vil være mulighed for at købe yderligere forfriskninger. 

Baren lukker kl. 23.00 

 

 

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/LuffeCup2023#!/


 

 

Fredag 9. juni:  

Morgenmad fra kl. 7.00 

Luffe 37 uofficielt åbent DM: 

Skippermøde kl. 8.30  

kl. 10.30  Dagens første sejlads for Luffe 37 

Kl. 15.30  Der startes ikke flere sejladser efter dette tidspunkt. 

Distancesejladser: 

Skippermøde kl. 9.00 

kl. 10  Dagens første start for distancesejladsen. 

 Start og målgang vil være ud for festteltet, så særdeles tilskuervenligt. 

 Der vil sejles med omvendt respit, med de mindste både startende først.  

 Først båd i mål vinder! 

 
kl. 17  Der serveres bro øl – (og evt. dagspræmier)  

kl.19.00  Grillen tændes og Kolding Sejlklubs hus-orkester Sørøverbanden spiller. 

Kl. 23.00  Baren lukkes. 

 

  



 

 

Lørdag 10. juni:  

Morgenmad fra kl. 7  

Luffe 37 uofficielt åbent DM: 

Skippermøde kl. 8.30  

kl. 10.30  Dagens første sejlads for Luffe 37 

Kl. 15.30  Der startes ikke flere sejladser efter dette tidspunkt. 

Distancesejladser: 

Skippermøde kl. 9.00 

kl. 10  Dagens første start for distancesejladsen. 

 Der vil blive sejlet på andre baner end i går! 

 Start og målgang vil være ud for festteltet, så særdeles tilskuervenligt. 

 Der vil sejles med omvendt respit, med de mindste både startende først.  

 Først båd i mål vinder! 

kl. 17.00  Der serveres bro øl 

kl. 19.00  Festmiddag, Præmieuddeling, Musikken spiller osv. 

 

 

Søndag 11. juni:  

Fra kl. 7  Der serveres, kom godt hjem morgenmad. 

 

 


