
                                                                                   
 

Regattaen 

Svendborg Classic Regatta er en regatta for klassiske og traditionelle lystfartøjer konstrueret før 
udgangen af 1970.  I 2017 afholdes stævnet den 10., 11., og 12. august. 

Maritimt Centers pakhus på havnen i Svendborg er omdrejningspunkt for aktiviteterne i land. 
Sejladserne foregår i Lunkebugten og på Svendborg Sund. 

Der er fire sejlads-typer:   
● Kapsejlads for træbåde konstrueret senest i 1970. 
● Motorbådsløbet er for klassiske motorbåde konstrueret senest i 1973. 
● Regattatour for klassiske både (træ el. glasfiber) som ikke vil dyste i kapsejlads 
● Bent Aarre Cup for klassiske glasfiberbåde. 
 
Du kan læse om alle sejladserne og se programmet på www.classicregatta.dk 
 

Bent Aarre Cup 

Bent Aarre Cup er for klassiske lystfartøjer bygget i glasfiber, stål eller lignende og konstrueret 
senest i 1970. 

Bent Aarre Cup sejles til minde om den navnkundige sejler, som tog initiativ til Danmarks 
Museum for Lystsejlads samt medstifter af Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer (DFÆL). 

De deltagende både kan godt være bygget senere. Der sejles to sejladser på trekantbaner 
både fredag og lørdag. Hver dag afsluttes med en distancesejlads tilbage til Svendborg Havn. 
Vinderen får sit navn indgraveret på en historisk halvmodel. 

Deltagere ligger gratis i Svendborg havn og i Maritimt Centers pakhus er der sejlermiddag 
fredag og lørdag. 

 
Eksempler på nogle af de bådtyper som kan deltage i Bent Aarre Cup.  

4.4  -  606  -  Ballad  -  Bandholm 26  -   Bandholm 30  -  Bianca 27  -  Chesapeake 32  -  
Commander 31  -  Danboat 32  -  Drabant 22  -  Drage  -  Folkebåd  -  Grace 30  -   
Great Dane 28  -  H-båd  -  IF-Krydser  -  Jensen 29 sloop  -  KDY 15 m2  -  Knarr  -  LA krydser  -  
Liljebåden  -  Nimbus  -  Nordisk Snekke  -  Polaris Drabant  -  Princess 32  -  RJ  -  Sagitta 26  -  
Sagitta 30  -  Scampi 30  -  Shipman 28  -  Soling  -  Spækhugger  -  Vega  og Yngling. 

 
På gensyn - vi glæder os til at se jer til august.  

Sejlerhilsener  

Svendborg Classic Regatta 
www.classicregatta.dk 
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Vinder af Bent Aarre Cup 
2016 
 
Safir 10m, D169,  
FRU ULLERLUND, med 
Bent Ullerlund ved roret 

 


