
                      

                                                                                                       

 
DM for H-både i Struer 2019 

 
 
Praktiske oplysninger: 
 
Overnatning: 
 
Det vil være muligt at opstille campingvogn /telt på græsplænen bag klubhuset ved Spejderhuset  
Der vil være mulighed for El-tilslutning 
Plads anvises af stævneledelsen efter aftale hermed og i forbindelse med registrering.  
Se i øvrigt kortbilag A nr. 4. 
Autocampere henvises til grusarealet vest for klubhuset og der afregnes særskilt med Havnen. 
Hvis campingvogne ønsker at være på grusarealet afregnes der ligeledes herfor med Havnen. 
Øvrige overnatningsmuligheder kan være Bremdal Camping ca. 3 km. Fra Havnen, hoteller i Struer 
eller B&B i Struer og omegn. 
Øvrige muligheder som leje af telte eller både kontakt stævneledelsen. 
 
Tilkøb  af mad: 
 
Der vil i forbindelse med tilmeldingen på hjemmeside være mulighed for tilkøb af morgenmad, 
madpakker samt aftensmad til pårørende, hjælpere m.v.  
 
Deltagelse i TUNE-UP sejlads: 
 
Der vil være mulighed for at deltage i TUNE-UP sejlads onsdag aften i forbindelse med Struer 
Sejlklub’s traditionelle onsdagssejlads. Deltagelse sker i vores normale H-bådsfelt i området ud 
lystbådehavnen. Der skal ske tilmelding hertil senest onsdag den 3. juli 2019 kl. 17.00 ved 
henvendelse I Bureauet. 
Der vil være mulighed for tilkøbe ekstra forplejning til onsdag aften - sammen med 
onsdagssejlernes normale bespisning fra kl. 20.00 - Tilmelding hertil sker i forbindelse med 
tilmelding til DM stævnet. 
Der gøres opmærksom på, at de større kølbåde starter deres onsdagssejladser kl. 18.30 og kl. 
18.40 
 
 
 



 
”Molefræs” 
 
Ved afslutningen af den første konkurrencedag skal alle deltagende både sejle over i 
industrihavnen - træskibshavnen (kort A nr. 6) hvor der vil være udskænkning af moleøl og 
servering af pølser. Der vil ved lodtrækning blive udpeget 6 både / besætninger som skal sejle 
”Molefræs” i industrihavnen på udlagt bane. Der vil være præmier til bådene – Efter endt sejladser 
og moleøl sejler alle bådene til lystbådehavnen til det videre DM-arrangement. 
 
Foredrag: 
 
Efter afholdelse af bespisning torsdag aften vil der være mulighed for sejlere sammen med  
stævneledelsen, hjælpere, sponsorer og indbudte, at deltage i et foredrag i klubhuset, hvor 
sejlklubben vil være vært med et kaffebord m.v.  
 
Faldskærmsudspring: 
 
På DM-stævnets sidste dag vil der lørdag eftermiddag ud for Holstebro – Struer Havn og i 
havneområdet sker en række aktiviteter herunder faldskærmsudspring. I en nærmere angivet 
periode ser vi gerne, at der ikke sker sejlads ud og ind af havnen og i området ud for havnen. 
Yderligere oplysninger kommer senere. 
 
Isætning af både: 
 
Både til stævnet skal isættes ved havnekranen (kort A nr. 3) hvor stævneledelsen foranlediger 
isætning af både – kontaktperson Ole Kragballe (mobil nr. 2384 8600) med hvem alt kan aftales 
omkring isætning af både. Kranen vil være klar som angivet i stævneprogrammet.  
I forbindelse med isætning af både skal skipper på hver enkelt båd foranledige de udleverede 
skilte påsat på hver side af båden, 2,5 m fra stævnen – eller efter aftale med stævneledelsen. 
Trailere skal, efter søsætning af båden, henstilles på bestemt areal (kort B nr. 1).  
 
Optagning af både: 
 
På stævnets sidste dag - lørdag den 6. juli 2019 – vil der i forbindelse med optagning af både blive 
opstillet 1 eller 2 lastbilkraner ved havnens slæbested vest for klubhuset (kort B nr. 2) og det 
henstilles at sejlerene hurtigt får hentet trailer og kørt / trukket disse til slæbestedet så båden 
hurtigt kan komme på trailer. Bådene bliver taget op i den rækkefølge trailerne er klar til at 
modtage bådene. Umiddelbart efter optagning kan bådene få et hurtigt skyl med fersk vand (kort 
B nr. 3). Det er vigtigt at stævneledelsens anvisninger følges nøje og at rækkefølgen respekteres 
for at få en hurtig optagning af bådene. Efter optagning skal trailerne flyttes til græsplænen syd for 
klubhuset / ishuset (kort A nr. 5). 
 
 


