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Ruten  
Ruten er sat til at være ca. 25 Km Downwind. Selve 
ruten bliver først fastlagt afhængig af 
vindforholdene  
 
Tilmelding 
Du tilmelder dig på Klampenborgs hjemmeside  
http://klampenborg-kajak.dk/bellevue-ocean-
race/ . Det koster 500 DKK ved tilmelding før 30 
maj. Efter 30 maj kan tilmelding kun forgå ved Tjeck 
In på dagen og koster 600 DKK. I tilmeldingen 
gælder; Deltagelse i Bellevue Ocean Race 2016, 
Festmiddag, Præmier til vinderne og åbne døre til 
klubbens faciliteter hele weekenden. 
 
Transport 
Transport fra start og mål vil forgå i bus. 
Information og velkomst vil forgå ved klubben, her 
pakkes bådene på trailere. Bus og trailer kører 
derefter til start og henter ved mål.  
 
Mad og drikke 
Efter løbet vil klubben inviterer til et festmåltid for 
alle deltagere samt frivillige hjælpere. Klubben har 
et stort og varierende øl og vin sortiment man kan 
købe drikkevare fra.  
 

Søndag  
Om søndag vil klubbens arealer og faciliteter være 
åbne til fri afbenyttelse. Som beskrevet ligger 
klubben på en af de mest populære strande på 
Sjælland og forhåbentlig ligger vejret op til sol 
sommer og fri surf hele dagen.  
 
Leje af både 
Klampenborg kajakklub har et vist antal både til 
rådighed. Send en e-mail til 
belleoceanrace@gmail.com hvis du ved du gerne vil 
leje en båd. Så prøver vi at se hvad vi kan gøre.  
 

 
 

Følg med i forberedelserne til løbet på facebook, 
Bellevue Ocean Race 

 
Find mere information på hjemmesiden 

http://klampenborg-kajak.dk/bellevue-ocean-
race/ 

 
Spørgsmål rettes til 

belleoceanrace@gmail.com 

KLAMPENBORG KAJAKKLUB INVITERER TIL 

BELLEVUE OCEAN RACE 

11. JUNI 2016

 

Velkommen til Bellevue! 

Bellevue Ocean Race er Klampenborg kajakklubs Surf ski 

downwind challenge sommeren 2016. En ca. 25 km lang rute 

skal tilbagelægges nord for København.  

Klampenborg kajakklub ligger på en af Københavns mest 

populære strande. Det er netop i disse omgivelser at der, efter 

løbet, vil være præmier, fællesmiddag og fest! 
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