
Retningslinjer for brugen af: 

CB 66 Racer 
DEN 44 

Faaborg Sejlklub 

Formål: 

Faaborg Sejlklubs CB 66 Racer skal bidrage til at fastholde og sikre et aktivt klubmiljø, hvor der er 

mulighed for at sejle i en attraktiv sportsbåd hvad enten man vil træne på fjorden eller ud og sejle 

stævner. 

Bestyrelsen ønske er at båden skal bruges flittigt og at især unge mennesker og besætninger under 

25 år vil bruge båden aktivt. 

Sportsbåds udvalg: 

Sune Hinz   Tlf. 51 21 85 21 

Søren Nielsen Tlf. 20 20 49 11 

Har du gode ideer til at udvikle konceptet eller vil du gerne være en del af udvalget, høre vi gerne fra dig, 

Brugsret: 

Besætninger med gennemsnitsalder under 25år har første ret på båden. Stævne tilmelding skal 

senest indgives 1 måned før stævne start, hvis første retten til båden skal opretholdes. I tilfælde af 

der er flere besætninger under 25år er det sportsbådsudvalget der bestemmer hvilken besætning 

der skal sejle, i tilfælde af flere besætninger over 25 år trækkes der lod.  

Booking: 

Båden bookes via en Facebook gruppe som medlemmer, der har brugsret over båden har adgang 

til. 

Priser: 

CB 66 Racer brugsret >25år    1000kr pr. år 

CB 66 Racer brugsret <25år    Gratis* 
(*Gratis brugsret for personer <25år forudsætter at man i forvejen træner aktivt 

i en af klubbens andre prissatte aktiviteter, er dette krav ikke opfyldt koster 

brugsretten for medlemmer <25år 500kr pr. år) 

1 dags leje personer uden brugsret   100kr pr. gang* 
(*Forudsætter minimum 1 person ombord med brugsret) 

Stævneleje      900kr pr. gang* 
(*Forudsætter minimum 2 personer ombord med brugsret) 

Leje onsdags sæson     900kr pr. år* 
(*Forudsætter minimum 2 personer ombord med brugsret)  
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CB 66 kalender 

Dato Stævne Sted Land 

    
26. – 27. Marts Påske stævne Hellerup Danmark 

30. April – 1. Maj Maj Brasan Ljungskile Sverige 

14. – 15. Maj  Lomma Trim Cup Lomma Sverige 

21. – 22. Maj Sportsbåds Open #1 Lundeborg Danmark 

4. – 5. Juni Svensk klassemesterskab Stockholm Sverige 

11. – 12. Juni Sportsbåds Open #2 Juelsminde Danmark 

19. – 21. August Dansk mesterskab Hornbæk Danmark 

27. – 28. August Sportsbåds Open #3 Thisted Danmark 

10. – 11. September Höstkrogen Västerås Sverige 

10. – 11. September 
 

Sportsbåds Open #4 

NSL Finale / NM 

Skovshoved 

Hellerup 

Danmark 

Danmark 

Se mere på www.cb66.dk 
   

 


