
Information 
14-15. august 2021 

”Det røde pakhus” danner igen i år, rammen om Storebælt Cuppen. Det betyder 

faciliteterne omkring havnen vil være helt unikke for Cuppen, det gælder både, toilet 

forhold, bådpladser, udendørs og indendørs faciliteter, vi ved at havnen glæder sig til at 

byde dig velkommen til Skælskør. 

Priserne er således (pr. person): 

• Medlemmer af Storebælt Småbådsklub, Lillebælt Småbådsklub, 

Sønderjyllands Småbådsklub: 300kr 

• Ikke medlemmer af ovenstående klubber: 350kr 

• Juniorer: 100kr 

For dette gebyr får du: 

• Morgenmad både lørdag og søndag 

• Havneplads 

• Gratis Rampe 

• Adgang til grill faciliteter og havnen øvrige faciliteter. 

• Deltagelse i Cuppen. 

Tilmeldingsfristen er 24/7-2021. 

Reglerne finder du her og point systemet finder du her. 

Download den samlede information, havneoversigt, regler og pointsystem i pdf format 

ved at klikke her. 

Dommerne ved cuppen i år er: 

• Rene Søholt, Storebælt Småbådsklub 

• Lasse bager, Storebælt Småbådsklub 

• Søren Seneca Nielsen 

• Kurt Hansen, Fiskehuset Skælskør 

Storebælt Cup udvalg: 

• Søren-Anker Jensen, mobil 61510244 

• Lasse Bager, Kasser, mobil 40536091 

• Rene Søholt, Havne ansvarlig, mobil 28733639 

• Brian Jensen 

Rampen er åben: 

• Fredag den 13. august kl. 16.00 – 20.00 

• Lørdag kl. 05.00 – 07.00 og søndag kl. 05.00 – 07.00 samt kl. 15.00 – 18.00 

Sekretariatet vil være åben for registrering og spørgsmål: 

https://storebaelt-smaabaadsklub.dk/?page_id=2576
https://storebaelt-smaabaadsklub.dk/?page_id=2578
https://storebaelt-smaabaadsklub.dk/wp-content/uploads/2019/08/Storeb%C3%A6lt-Cup-2019.pdf
https://storebaelt-smaabaadsklub.dk/wp-content/uploads/2019/08/Storeb%C3%A6lt-Cup-2019.pdf


• Fredag den 13. august fra kl. 17.00 – 20.00 

• Lørdag den 14. august fra kl. 05.30 – 07.30 og 18.00 -19.00 

• Søndag den 15 august fra kl. 05.30 – 07.30 

Lasse Bager, Kasser, mobil 40536091 

Morgenmad: 

Lørdag og søndag morgen Kl. 06.00 – 07.00 

Aftensmad lørdag: 

Aftensmaden skal deltagerne selv stå for, men vi sørger for at der bliver tændt op i 

grillene på havnen. 

 

Skippermøde: 

Lørdag og søndag morgen kl. 06.30 

 

Fiskeri Start: 

Kl. 07.30 begge dage, start ude af fjorden 

 

Agn: 

Agn kan bestilles og afhentes hos Topgrej i Slagelse 

 

Indvejning: 

Lørdag åben kl. 17.00 slut kl. 18.00 

Brikken skal være på tavlen senest kl. 18.00 og man skal stå i indvejningsrækken kl. 18.00 

 

Søndag åben kl. 15.00 slut kl. 16.00 

Brikken skal være på tavlen senest kl. 16.00 og man skal stå i indvejningsrækken kl. 16.00 

Præmie overrækkelse: 

Søndag kl. 16.30 

Parkering, havneanvisning samt rampe: 
1. Det Røde Pakhus 

• Morgenmad og aftensmad 

• Toiletter 

• Bar 

• Præmieuddeling 

2. Sejlerstuen 

• Dommerkontor 

• Indskrivning 

• Indvejning 

3. Rampen 

4. Parkering af biler. Adgang via Strandgade. 

5. Trailerparkering. Adgang via Havnevej og ud af første vej i rundkørslen, 

Slagterivej. 



6. Inderhavnen. Her kan man ligge frit, dog er det for og fremmest for dem 

som er svært gående eller ikke kan komme op ved den høje kant de andre 

steder. 

7. Midterhavnen hvor man kan ligge frit, dog skal pladsen ved diesel tanken 

holdes fri til andre sejlere. Hvis der kommer mange både, bliver der lagt 

flere uden på hinanden. 

8. Fiskerihavnen er forbeholdt de lokale fisker i Skælskør. Fiskerihavnen kan 

dog benyttes som sidste udvej. 

9. Yderhavnen og her kan man ligge frit, dog er man lidt hæmmet af dybden. 

Storebælt Småbådsklub vi vil være til stede på havnen alle dage og er behjælpelige ved 

rampen, når i ankommer. 

Den havneansvarlig er René Søholt og han kan træffes på tlf. 28733639. 

 
Parkering for trailere foregår på Harboe grund som findes ved at køre via Havnegade og 

dreje til højre i rundkørslen via Slagterivej. Parkering for biler, foregår på Ford grunden, 

som findes ved at køre af Strandvej. 



 
  



  Regler 
Indtjekning og afmelding 

Alle personer i båden skal være tilmeldt konkurrencen. Afmelding skal foretages i 

sekretariatet. 

Uanset på hvilket tidspunkt konkurrencen forlades, SKAL der foretages afmelding og 

startnummeret SKAL afleveres. Kan det ikke lade sig gøre ved fremmøde, kan der 

undtagelsesvis afmeldes over kommunikationsmiddel. Husk at dette er vores og din 

sikkerhed for at alle er kommet sikkert i havn. 

Vinderne 

Konkurrencen er en team konkurrence med minimum 2 mand over 16 år, i båden. 

Det er en konkurrence med 2 rækker. En fladfiskerække hvor skrubbe, rødspætte, ising, 

slethvar og pighvar tæller, samt en artsrække hvor alle arter på pointlisten gælder. 

Udover det er der en juniorrække. 

Det vil sige at der er 2 næsten ens præmierækker. 

Hvert team kan kun vinde i en række – man får præmie i den række hvor man er bedst 

placeret. 

Skulle et team vinde begge rækker – er det artskonkurrencen der gælder. 

I juniorrækken er præmier til de deltagende juniorer. 

Junior kvalificeres som team med gast ombord under 16 år. Hvert team kan kun vinde en 

præmie i junior konkurrencen. 

Der kan opstå flere underkonkurrencer afhængig af antal præmier. Fx mest pointgivende 

fisk, eller største makrel, men det vil blive offentliggjort, hvis det er tilfældet. 

Fiskeriet 

Der må IKKE fiskes i separeringen omkring Storebæltsbroen. Se link her. 

Der må kun fiskes sportsmæssigt med fiskestang og snøre. 

Fiskeriet SKAL foregå fra båd – alle både kan deltage – hvis de opfylder 

sikkerhedskravene. 

Fisken SKAL være kroget foran gællerne. Alle fisk med garnmærker, krogmærker bagved 

gællerne, mærker efter gafkrog bagved gællerne – vil blive afvist. Vi opfordrer derfor til at 

bruge landingsnet. 

Det er forbudt at gå i anden havn under konkurrencen, ligesom det også er forbudt at 

ligge 

så tæt på andre både at udveksling af fisk er muligt. 

Fiskearter 

https://storebaelt-smaabaadsklub.dk/?page_id=1995


Der kan indvejes 1 stk. af de pointgivende arter hver dag – dog vil det kun være den 

største, der tæller i den samlede stilling. 

Startbrik 

Udleveres om morgenen til skippermødet og SKAL være inde ved dagens afslutning. Er 

brikken ikke indleveret er dagens fangst diskvalificeret. 

Indvejning 

Forventes at forløbe ca. en time efter dagens afslutning. 

Alle fisk SKAL være renset og fri for is ved indvejning, og skal selvfølgelig overholde 

konkurrencens mindstemål. 

For at være med i konkurrencen SKAL man være i køen når indvejningen slutter – hvis 

man kommer for sent er det lig med diskvalifikation af dagens fangst. 

Dommer 

Der er nedsat en dommer jury – juryen er suveræn i sin afgørelse og kan ikke påklages. 

Indvejningsmesteren: 

Han er suveræn i sin afgørelse vedrørende indvejningen. 

Protester 

Eventuelle protester SKAL være indgivet til dommerjuryen inden indvejningen slutter. 

Sø sikkerhed: 

Bemærk at af hensyn til sø sikkerheden skal der være 2 personer over 16 år, i båden. 

Deltagende både SKAL være sødygtige og der SKAL være redningsveste til alle ombord. 

Der SKAL forefindes enten mobiltelefon eller VHF-radio ombord, og der SKAL forefindes 

enten anker, ekstra motor eller åre ombord. 

Opkaldet skal gå til dommer eller marinehjemmeværnet som tager stilling til hvad der 

skal 

ske derfra. 

Startgebyr 

Medlemmer af Storebælts småbådsklub skal betale 300 kr. pr. person. Ikke medlemmer 

skal betale 350 kr. pr. person Prisen for deltagelse af en Junior er 100 kr. pr. junior En 

Junior er en person der er under 16 år gammel på konkurrence tidspunktet. 



Aflysning 

Hvis konkurrenceledelsen finder det uansvarligt at sejle – aflyses konkurrencen den 

pågældende dag eller start og slut tider ændres. Aflysning, ændringer og opdateringer 

kan 

tjekkes på www.storebaelt-smaabaadsklub.dk 

Bortvisning/diskvalificering 

Enhver omgåelse af konkurrencereglerne medfører bortvisning/diskvalificering. 

Garn, krogliner, ruser ombord medfører bortvisning/diskvalifikation. 

Der må ikke forefindes fisk med haler ombord ved konkurrencestart fra havnen – dette 

gælder selvfølgelig både lørdag og søndag. 

Skippermøde er obligatorisk – det vil sige at en udeblivelse fra mødet medfører 

bortvisning/diskvalifikation. 

I tilfælde af bortvisning/diskvalifikation tilbagebetales startgebyr ikke. 

Kontrol af både 

Der kan blive foretaget kontrol af tilfældigt udvalgte både. 

Hvem der skal kontrolleres styres af konkurrenceledelsen og vil blive oplyst ved 

skippermøde. 
 


