
 

Ansøgning til udviklingspuljen om støtte til DH-DM 

Et Danmarksmesterskab for alle sejlbåde efter en handicapregel, som betyder, at alle, men 

forskellige sejlbåde kan kæmpe på ens vilkår. 

Indtil i år har officielle danmarksmesterskaber været forbeholdt bådtyper, hvor ens både kæmper 

om placeringerne, og den hurtigste båd vinder.  

DH-DM er en nyskabelse i dansk sejlsport, og er blevet til i et tæt samarbejde mellem de tre 

sejlklubber Juelsminde, Snaptun, Horsens og Dansk Sejlunion.  

Formålet med mesterskabet er at skabe en sejlads, hvor alle både med gyldigt målerbrev kan 

dyste mod hinanden på forskellige banetyper, og hvor vi efterfølgende kårer en Danmarksmester i 

hver af de 3 grupper, som bådene inddeles i.  

Stævnet består af en blanding af op/ned sejladser og en distancesejlads rundt om Endelave på ca. 

28 sømil. Vi sætter sejlerne i centrum, hvilket blandt andet betyder, at den sportslige afvikling vil 

være i top, at vi vil fokusere på et højt informationsniveau før, under og efter sejladserne.  

Vi vil bestræbe os på, at alle uanset erfaring og sejladsmæssigt niveau vil føle sig vel modtaget i 

Juelsminde, der lægger havn og omgivelser til arrangementet. Horsens Sejlklub tager sig så af 

banedommer-delen og Snaptun indtil videre af pressekontakten. 

Stævnet er planlagt til at foregå fra 28. august til 1. september med præmieoverrækkelser ca. kl. 

14.00. Vi har sat et max. deltagerantal på 60 både. Besætningerne vil udgøre fra 4 til 15 personer, 

og det kan betyde mere end 400 sejlere, plus pårørende og frivillige. 

Gebyr for deltagelse pr. båd efter størrelse er kr. 1.500/ kr. 1.800/ kr. 2.100 og stigende priser ved 

senere tilmelding. Forplejning ligger på kr. 90- pr. dag for morgenmad og mulighed for at smøre 

madpakke, kr. 125 og kr. 260 for aftensmad fredag og lørdag. 

Under sejladserne vil vi forsøge at planlægge forskellige events på land. Støtte op om Juelsminde 

Run, Havnemuseet og planlægge andre events for familier og børn. 

Angående presseomtaler er vi godt begyndt, stævnet er blevet omtalt landsdækkende på 

Bådmagasinet, minbaad.dk, bådmessen i Fredericia, nyhedsbreve fra Onesail og ikke mindst i 

nyhedsbreve fra Dansk Sejlunion. 

Lokalt har vi også fået omtale i aviser, uddelt brochurer forskellige steder og via websider og 

sociale medier. 

Se: https://www.dh-dm.dk/ - her kan vores introfilm også ses. 

Under stævnet vil vi forsøge med TV, pressedækning fra trykte medier og et medieudvalg vil levere 

til elektroniske medier. 

https://www.dh-dm.dk/


DH-DM udvalget består af: 

Horsens Sejlklub: Knud Erik Feldt, kapformand, og Morten Fjerbæk, kapudvalg. 

Snaptun Sejlklub: Bo Christensen, klubformand, og Tue Andersen, kapformand. 

Juelsminde Sejlklub: Martin Frimer, klubformand, Lene Holm, bestyrelsen, Kenn Nielsen, 

kapudvalg, og Allan Jensen, kapformand. 

Visionen: Vi har fået en option på mindst tre år til afholdelse af stævnerne, hvis vi ønsker det?  

Det må en evaluering så vise, om vi vil og kan magte det? 

Specielt for lokalområdet: Vi har visioner om at få et lokalt Youngster Team til at deltage i stævnet. 

Vi har reserveret vores egen J 80, som er en fremragende kapsejladsbåd til et ungdomshold. 

Planen er, at vi finder mulige kandidater via sejlklubber og skoler. De kan så få et optimeret 

trænings-forløb af vores ungdomstrænere, en tur via sejlerskolen og så vil vi prøve at hyre 

specialtrænere til den sidste afpudsning af starter, mærkerundinger og nærkampstaktik. 

På sigt kan det måske give basis for et sejlsportsligahold, da vi lige for tiden kun har en sejler, en 

surfer repræsenteret på talentlandsholdet. 

Hele arrangementet vil kræve opstilling af et stort telt med plads til mere end 400 personer bag 

fiskebutikken på havnen. Vi søger tilskud til teltet og møblement, både med opstilling, nedtagning, 

brand- og sikkerhed. Ingen af vores frivillige tør binde an med de opgaver af sikkerhedsmæssige 

årsager på så stort et telt. 

Prisen og det vi søger om udgør: kr. 63.000 - 

Se venligst bialg. 

På sejlklubbernes og udvalgets vegne 

Allan Jensen - Kapsejladsformand i Juelsminde Sejlklub 

 


