
INVITATION TIL DH–DM
Danmarksmesterskaber for kølbåde efter DH

DH-DM
er skabt i samarbejde med

Vi ses i Juelsminde!
Læs mere på www.DH-DM.dk 30. august til 1. september 2019 i Juelsminde



Hvis du kan svare bekræftende på ovenstående, så har vi et godt tilbud til dig 
og din besætning! For første gang i nyere tid afholdes der nemlig et Danmarks-
mesterskab, hvor man konkurrerer på tværs af bådtyper. Alle både med gyldigt 
DH-målerbrev* kan deltage, og der sejles både på op/ned baner og distance-
sejlads.

Tilmeldte både opdeles i 3 grupper, og der kåres en danmarksmester i hver grup-
pe. Mesterskabet foregår i de smukke omgivelser omkring Juelsminde Marina, og 
afvikles i tæt samarbejde mellem Juelsminde, Snaptun og Horsens Sejlklub samt 
Dansk Sejlunion.

De arrangerende klubber sætter alle sejl for at sætte deltagerne og sejlsporten i 
højsædet samtidig med, at vi sørger for et rigtig godt arrangement på land med 
moleøl, fællesspisning og spændende aktiviteter for sejlerne og deres familier.

Lyder det som noget for dig, skal du ikke tøve med at tilmelde dig på stævnets 
hjemmeside www.DH-DM.dk – og vil du være sikker på deltagelse, skal du ikke 
vente for længe, da der er et loft på 60 deltagende både til stævnet.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG - PÅ GENSYN I AUGUST!

ER DU HURTIG TIL JERES LOKALE AFTENKAPSEJLADS? 

ER DU TIL KAPSEJLADS, HVOR DET SPORTSLIGE OG 
DET SOCIALE ER I HØJSÆDET?

FORELØBIGT PROGRAM:

TORSDAG D. 29. AUGUST 2019
18.00-21.00  Registrering og kontrolmåling

FREDAG DEN 30. AUGUST 2019
08.00-10.00  Registrering og kontrolmåling
10.00 Skippermøde
Ca. 11.30  Første start. Der påregnes gennemført  
 3 sejladser på op/ned bane
Ca. 17.00  Moleøl mv.
Ca. 19.00  Sejlerret

LØRDAG DEN 31. AUGUST 2019
08.30  Skippermøde
09.30  Start distancesejlads rundt om
 Endelave. Omvendt respitstart
Ca. 17.00  Moleøl mv.
Ca. 19.00  Gallamiddag

SØNDAG DEN 1. SEPTEMBER 2019
08.30  Skippermøde
09.30  Første start. Der påregnes gennemført  
 3 sejladser på op/ned bane
14.00  Seneste start for sidste sejlads
Ca. 15.30  Kåring af årets danmarksmestre

Følg med på www.DH-DM.dk, 
hvor vi løbende opdaterer
deltagerlister, program og 
seneste nyt fra stævnet. *Det er dog et krav, at din båd er målt ind med spiler/asymmetrisk spiler.


