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1 bro    2 nationer    3 Races

Live 5.- 6. juni 2010

5:e och 6:e juni

6. juni



10 år med öresundsbron 
firas även under bron

10 år med øresundsbron 
fejres også under broen

1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat 
Köpenhamn i tre kappseglingar längs bron.
 Kändisutmaningen: Tre kändisar från varje land seglar mot varandra i Formel 1-båtar 
- RC44. Ungdomsutmaningen: Ett juniorlag från varje stad seglar mot varandra i havets Grand 
Prix klass - Farr 40. Old Boys utmaningen: Ett Old Boys lag från varje stad seglar mot varandra 
i klassiska 12-meters båtar. Alla tre race kommer att äga rum samtidigt med början i Malmö, 
segling längs bron och målgång i Köpenhamn.
 Ett flertal organisationer med intressen i Öresundsregionen står bakom detta event som 
firar 10-årsjubileumet (Mer information om alla aktiviteter hittar du på www.oresund10.com) 
inklusive BroRacet som utförs i samarbete med Malmö Segel Sällskap och Kongelig Dansk 
Yachtklub. Det ska vara möjligt för alla att uppleva atmosfären kring detta arrangemang. Man 
kommer att från båda sidor av Öresund kunna se båtarna. Det kommer också att finnas tillfälle 
att prova på att segla och träffa besättningarna. Läs mer om detta på följande sidor.

1. juli 2010 har Øresundsbron og Øresundsregionen10-års-jubilæum. I den anledning har 
Malmø udfordret København i tre sejlsports-discipliner langs broen:
 Celebrity-udfordringen: Lad nogle kendisser dyste i en ukendt disciplin. 3 celebrities fra 
hvert land sejler mod hinanden i havets formel 1 både – RC44. Ungdoms-udfordringen: Et 
ungdomshold fra hver by sejler mod hinanden i havets grand prix klasse – Farr 40. Old Boys-
udfordringen: Et Old Boys hold fra hver by sejler mod hinanden i de både, der var det ypperste 
for en generation siden – klassiske 12-meter både. Alle tre race kommer til at foregå samtidig 
med start i Malmø, sejlads langs med broen og mål i København. 
 En lang række organisationer med interesse i Øresundsregionen står bag markeringen af 
regionens 10-års-jubilæum (se mere information på oresund10.com) herunder BroRacet, som 
afvikles i et samarbejde med Malmös Segel Sällskap og Kongelig Dansk Yachtklub. Det skal 
være muligt for alle at opleve atmosfæren omkring dette event, hvorfor der på begge sider af 
Øresund vil være mulighed for at se bådene, selv prøve at sejle i nogle både og møde 
deltagerne. Læs mere om dette på de følgende sider.
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4 5Lördag 5:e Juni

Malmö
Dockan, Västra Hamnen

København
Kvæsthusbroen

De sex segelbåtarna lägger till vid kaj i Malmö, Dockan, 
Västra Hamnen

14:00

“Prova på”-segling i C55:or

14:00 - 18:00

Kappseglingsbåtarna visas upp för besökarna, underhållning, 
Musik DJ, uppvisningar, utställning, VIP-festligheter, intervjuer 
och tävlingar

11:00 - 12:00

Ingen aktivitet i København lørdag.



6 7Söndag 6:e Juni

Malmö
Dockan, Västra Hamnen

København
Kvæsthusbroen

De tävlande äter frukost och briefas om racet

10:00

Båtarna görs klara. Intervjuer med besättningarna

10:00 - 11:00

Avgång från kajen med fanfar och kommentarer

11:00 

Se programmet for København på næste side

Start i Malmö Hamn

12:00

Seglarfesten fortsätter i Dockan

Seglare uppmanas att följa racet från egen båt.

12:00 - 14:00



8 9Søndag 6. Juni

Malmö
Dockan, Västra Hamnen

København
Kvæsthusbroen

Se programmet för Malmö på föregående uppslag.

10:00

Skuespilhusets rekreative område er åbent: Kom og prøv sejlads 
for Børn & Unge samt anden underholdning

12:00 - 17:00

De 6 både lægger til ved kajen

15:00 

Præmieuddeling i VIP-området

16:30

VIP-området lukker og arrangementet er slut

Sejlere opfordres til at følge racet med egen båd

Fra 1. juni vil Kvæsthusbroen være omdannet til et område med 
græs- og sandarealer, med et væld af gratis aktiviteter, som 
Det Kgl. Teater arrangerer med en række samarbejdspartnere, 
herunder Broracet 2010. Broracet er en perfekt mulighed for at 
opleve denne fantastiske ramme, som er åben til 5. september.  

Tak til Det kongelige Teater samt By og Havn for at dette 
fantastiske område og vandet omkring det kan danne rammen 
om Broracet 2010 i København. 

17:00 
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“Kändis-race” 
       båttyp: RC 44

“Kendis-race”
       bådtype: RC 44

Kändisrace i havets Formel 1-båtar. Båttypen 
RC44 ritades av Russell Coutts, seglingens 
motsvarighet till Tiger Woods. Grundtanken 
var att göra en båt som på alla sätt är optimal 
för racing på samma sätt som en Formel 1 bil 
är utformad för racing. Det gäller fart, design, 
materialval, besättningens arbetssätt och alla 
andra aspekter av båten.  Det finns för när-
varande 17 lag som seglar RC 44-regattor runt 
om i världen. Omedelbart efter Broracet träffas de 
tävlande norr om Tuborgs hamn. Innan båtarna 
anlände till Köpenhamn har de varit i Dubai 
och Österrike. Efter BroRacet fortsätter de till 
Spanien, Kanarieöarna och Miami.

Bådtypen RC44 er designet af Russell Coutts, 
der er sejlsportens svar på Tiger Woods. Den 
grundlæggende idé har fra starten været at 
lave en båd, der på alle måder er optimeret til 
kapsejlads i lige så høj grad som en Formel 1 
bil er optimeret til racerløb. Det være sig i fart, 
design, materialevalg, besætningens arbejds-
pladser og alle andre facetter på båden.
 Der er for tiden 17 teams, der sejler RC 
44 til events rundt om i verden. Umiddelbart 
efter Broracet mødes feltet i vandet nord for 
Tuborg Havn, hvor KDY er vært for det næste 
RC44 stævne på touren. Før bådene kom til 
København, har der været stævne i Dubai og 
Østrig og efter København fortsætter fleeten 
-til Spanien, De Kanariske Øer og Miami.
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12 13

“Ungdoms-race” 
       båttyp: farr 40

“Ungdoms-race”
       bådtype: Farr 40

Ungdoms Race i havets Grand Prix-klass.
Världens första Farr40 såg dagens ljus 
1997 då förhoppningen var att utveckla en 
ny entypsklass som kunde vara till glädje 
för seglingsentusiaster världen över. Den 
har utvecklats till en stor och mycket aktiv 
klass med kappseglingar på många platser 
i världen. 2007 gick VM på Öresund med 
fyrtio tävlande båtar. Båten är i Öresunds-
regionen mest känd för VM 2007 och förstås 
för att den danske kronprinsen, Fredrik, 
seglar denna båt.

Verdens første Farr40 så lyset i 1997, hvor 
håbet var at udvikle en ny en-type klasse, 
der kunne være til glæde for sejlsports-
entusiaster i hele verden. Siden har den 
udviklet sig til en stor og meget aktiv klasse, 
med kapsejladser rigtig mange steder rundt 
om i verden. I 2007 afholdt klassen sit VM 
på Øresund, og ved den lejlighed var der 40 
både, som deltog. Båden er i Øresunds-
regionen mest kendt for VM i 2007 og så 
for at den danske Kronprins Frederik sejler 
denne bådtype.
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14 15

“Old Boys-race” 
       båttyp: 12 Meter R Classic

“Old Boys-race”
       bådtype: 12 Meter R Classic

Old Boys Race är en äldre generation seglare 
i klassiska 12 Meters båtar. America’s Cup har 
alltid stått för kompetens och design. Även den 
föregående generationens Americas Cup-båtar 
var utformade för att ge optimal prestanda 
inom den mätregel man seglar efter. Därför har 
även de klassiska båtarna en mycket stor seg-
elyta och optimerade efter den dagens kunskap 
om båtlayout etc. Skillnaden mellan de klas-
siska 12 meter båtarna och de supermoderna 
RC44:orna ger en bild av den tekniska utveck-
lingen som skett under det senaste seklet av 
racing båtar. 12-meters båtar från både 1918 
och 1936 kommer att delta i tävlingen.

Americas Cup har alle dage været en kamp på 
sejlsportsevner og design. Også den tidligere 
generation af Americas Cup både er designet 
til at yde optimalt inden for den måleregel, 
som man sejler efter. Derfor er de klassiske 
både også med et meget stort sejlareal og 
optimeret efter datidens viden omkring båd-
layout osv. At se forskellen på en klassisk 12 
meter og de super moderne RC44 er et billede 
på den teknologiske udvikling, der er sket i de 
seneste generationer af kapsejladsbåde. De to 
12-metere der deltager i Broracet er designet i 
henholdsvis 1918 og 1936.  
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Live 5.- 6. juni 2010

MSS grundades år 1876 och har sitt klubbhus och verksamhet 
i Limhamns Småbåtshamn. MSS har skickliga seglare såväl på 
junior- som seniorsidan och under segelsäsongen pågår regel-
bundet träningssegling för jollar och kölbåtar. MSS bedriver i 
egen regi även Seglarskola för barn, ungdomar och vuxna under 
segelsäsongen.

Kongelig Dansk Yachtklub blev stiftet den 3. juli 1866 og har lige 
siden virket for at fremme sejlsporten og tilbyder medlemmerne 
hele spektret af sejlsports-aktiviteter for alle aldersgrupper og 
niveauer. Klubben har base i København.

www.mss.m.se
www.kdy.dk
www.oresund10.com
Facebook: “BRORACET 2010”
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