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PROGRAM 
 

DANMARKSMESTERSKAB 2018 
  BB10m 

 
Torsdag den 16. – søndag den 19. august 2018 

 
 

Program: 

Torsdag den 16. august 

Kl. 11:00 – 17:00: Registrering af både og deltagere i Bureauet (Lemvig Sejlklubs klubhus) 
Kl. 11:00 – 16:00: Mulighed for søsætning 
Kl. 17:00  ”Tune up sejlads” med efterfølgende moleøl (Hancock). Der vil være 

træner/sejlmager i ribbåd. De vil hjælpe med det rette trim (naturligvis 
kun for de, der ønsker det 

Kl. 18:30 – 19:00 Evaluering af Tune up sejladsen på molen v/klubhuset 
Kl. 19:15 – 19:30: Officiel åbning i klubhuset ved borgmester Erik Flyvholm 
Kl. 19:30:  Aftensmad og hyggeligt samvær i teltet 

Fredag den 17. august 

Kl. 07:00 – 09:00: Morgenmad og ”smør selv” madpakke i klubhuset 
Kl. 08:30 – 09:00: Afsejling fra Lemvig Marina til kapsejladsbanen på Nissum Bredning 
Kl. 10:00 - ??.??: Sejladser med efterfølgende moleøl (Hancock) 
Ca. kl. 17 – 18 Evaluering af dagens sejladser v/klubhuset 
Kl. 19:00:  Grillaften og hyggeligt samvær i teltet 

Lørdag den 18. august 

Kl. 07:00 – 09:00: Morgenmad og ”smør selv” madpakke i klubhuset 
Kl. 08:30 – 09:00: Afsejling fra Lemvig Marina til kapsejladsbanen på Nissum Bredning 
Kl. 10:00 - ??.??: Sejladser med efterfølgende moleøl (Hancock) 
Ca. kl. 17 – 18 Evaluering af dagens sejladser v/klubhuset 
Kl. 19:00 - :  Festmiddag i teltet 

Søndag den 19. august 

Kl. 07:00 – 09:00: Morgenmad og ”smør selv” madpakke i klubhuset  
Kl. 08:30 – 09:00: Afsejling fra Lemvig Marina til kapsejladsbanen på Nissum Bredning 
Kl. 10:00 – :  Sejladser med efterfølgende moleøl (Hancock) 
  Præmieuddeling umiddelbart efter protesttidens ophør. 



Rev. 2018.08.08 

Aftenmenu: 

Torsdag den 16. august 2018 kl. 20:00 i klubhuset: 

 Mørbradgryde med løg, champignons piment & cocktailpølser – hertil ris & mixed salat 

Fredag den 17. august 2018 kl. 19:00 i klubhuset: 

Fra grill:  

 Helstegt dansk oksefilét samt 2 slags grillpølser, flødekartofler & mixed salat med dressing, 

groft brød & krydderraioli 

Lørdag den 18. august 2018 kl. 19:00 i klubhuset: 

Festmiddag:  

 Tunmousse med rejer & krydderurtedressing – hertil groft brød 

 Røget fyldt svinekotelet med bagekartoffel & hvidløgssmør, broccolisalat med rødløg & ri-

stet bacon samt marineret pastasalat med sæsonens grønt 

 Marcipankage med friske bær & vanillecreme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljeret PROGRAM med alle aktiviteter i land tilføjet: 

Torsdag.16.0818. 

 11.00 – 16.00 Bådene ankommer til Lemvig Marina, søsætning med bådkran,, masterne 
påsætning med mastekran og trimning af mast og både.    KOM og se PÅ !. 

 14.30 – 17.00  Eftermiddagsaktiviteter for Lemvig Ungdomsgaard (Stand Up Padling og 
Surfing) i området ved Lemvig Sejlklub 

 16.30 -  18.30 Surf afd.:  Klubaften med klubaktiviteter (surfing og Stand Up Padling (SUP) 
og optimistjoller Kom og prøv – medbring badetøj , håndklæde /skiftetøj  -   Start af Vild-
marksbadet ved klubhuset 

 17.00 – 18.15:  ”Tune up træningssejlads” for BB 10 meter bådene -  med træner/ sejlma-
ger i Ribbåd. - hjælp til  at få det rette trim på bådene. 
18.30 – 19.00  Evaluering af Tune up Sejladsen, loungeområdet v klubhuset, Lemvig 
Sejlklub 

 19.15 – 19.30  Officiel åbning af DM mesterskabsstævnet  v/ Borgmester Erik Flyv-
holm, Lemvig Kommune 

 19.30 -  Aftensmad for sejlerne i teltet.  
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Fredag. 17.0818. 

 07.00 – 09.00  Morgenmad og smør selv madpakker for sejlerne i klubhuset - drikkedun-
ke fra Lemvig Vand -sundt,frisk og billigt fra hanen. 

 08.30 – 09.00 Afsejling fra Lemvig Marina til kapsejladsbanen i Nissum Bredning 

 09.55 – 17.00   Startsignal og sejladser på kajsejladsbanen i Nissum Bredning,  

 13.00 – 17.00  Teltet og loungeområdet v / Lemvig Sejlklub er åbent  -  mulighed for at 
købe Øl og Vand, og følg med i resultaterne fra kapsejladsbanen.  

 13.00-  16.00  Åbent skib, søsikkerhed  og opvisning - Redningsstation, Thyborøn v/ 
Lemvig Marina 

 14.00 – 17.00 Voksensejlerskolens 4 træningsbåde i aktivitet - her er der mulighed for at 
prøve at sejle med sejl under kyndig vejledning i én af Lemvig Sejlkubs  sejlerskolebåde. 

 13.00 – 16.00  Tur til kapsejladsbanerne – Se kapsejladsen på nærmeste hånd: - Sej-
lads ud til DM Banerne med hurtiggående både fra Jyllandsakvariet.  Startsted: Lemvig 
Marina , ved klubhuset,Lemvig Sejlklub  
Pris  50 kr. pr person. (Begrænsede pladser) Booking på www.jyllandsakvariet.dk under 
tur- og eventkalender. 

 14.30 – 17.00 Eftermiddagsaktivteter – Lemvig Ungdomsgaard i området v/ Lemvig Sejl-
klub  

  13.00 – 17.00  Surf afd:  KOM og PRØV Stand Up Padling (SUP), surfing  og ”Sit on top 
kajak”, Vildmarksbadet ved klubhuset  er åbent for deltagerne.  Husk badetøj, 
håndklæde ,-  våddragt og redningsvest kan lånes. 

 14.00 – 16.00 Sejlads med Sponsorer til kapsejladsbanen.  

 Ca.16.00- 17.00  BB 10 meter bådene kommer retur til Lemvig Marina fra kapsejladsba-
nen, og runder en bøje i Lemvig Havn, inden de lægger til kaj i Lemvig Marina  

 17. 00 – 1800    Evaluering af dagens sejladser  loungeområdet v/ Lemvig Sejlklub 

 17.30 – 18.45    Musik på kajen v/ KK og Bjarne fra Skipperband. 

 19.00 – Spisning for sejlerne i teltet ved klubhuset, Lemvig Sejlklub, Lemvig Marina 

Lørdag. 18.0818. 

 07.00 – 09.00  Morgenmad og smør selv madpakker for sejlerne i klubhuset, -husk drik-
ke dunke fra Lemvig Vand. – sundt, frisk og billigt fra hanen. 

 Afsejling fra Lemvig Marina til kapsejladsbanen i Nissum Bredning 

 09.55 – 17.00   Start signal på banerne i Nissum Bredning,  

 11.00 – 17.00  Teltet og loungeområdet v / klubhuset, Lemvig Sejlklub  er åbent - mulig-
hed for at købe Øl og Vand, og følge med i resultaterne som meddeles ind fra kapsej-
ladsbanen. 

 14.00 – 17.00 VoksenSejlerskolen, Lemvig Sejlklub-  her er der mulighed for at prøve at 
sejle med sejl i en af klubbens 4 IF skolebåde under kyndig vejledning.( Redningsveste 
kan lånes.) 

 11.00 – 16.00   Tur til kapsejladsbanerne – Se kapsejladsen på nærmeste hånd: - Sej-
lads ud til DM Banerne med hurtiggående både fra Jyllandsakvariet.  Startsted: Lemvig 
Marin4a , ved klubhuset, Lemvig Sejlklub 
Pris 50 kr. pr person (Begrænsede pladser) Booking på www.jyllandsakvariet.dk under 
tur og eventkalender  

 1100 -  1500  Prøv en  Havkajak  v/ Vestjysk Kajak, Per Henriksen -  opvisning kajak 

 1400 – 1600 Sejlads med Sponsorer til kapsejladsbanerne.  

 Ca.16.00 – 17.00 :  BB 10 meter bådene kommer retur til Lemvig Marina fra kapsejlads-
banen, og runder en bøje i Lemvig Havn, inden de lægger til kaj i Lemvig Marina  

 17.00 – 18.00: Evaluering af dagens sejladser ved kajen, Lemvig Marina 

 1900 -  DM og SOMMER Festmiddag for BB 10 meter sejlerne, frivillige hjælpere og 
klubmedlemmer med ledsager i teltet v/ Lemvig Sejlklub.  

 

 

http://www.jyllandsakvariet.dk/
http://www.jyllandsakvariet.dk/
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Søndag. 19.0818. 

 07.00 – 09.00  Morgenmad og smør selv madpakker for sejlerne  i klubhuset, - husk 
drikke dunke fra Lemvig Vand.- sundt frisk og billigt fra hanen. 

 08.30- 09.00 : Afsejling fra Lemvig Marina til kapsejladsbanen i Nissum Bredning. 

 09.55 – 14.00   Startsignal på banerne i Nissum Bredning, Der startes ikke efter kl. 1400 

 Ca:14.00 Kapsejlerne kommer retur til Lemvig Marina – Evaluering ved kajen. 

 1400  Afrigning af master. Optagning af bådene. 

 15.00 Kåring af DANMARKSMESTER i BB 10 meter klassen 2018 samt  
Præmieoverrækkelse  v/ rep. Fra Dansk Sejlunion, Søren Johnsen  

 Afslutning af stævnet. 

BEMÆRK: Tidspunkterne og aktiviteterne i programmet kan være forskudt p.g.a. vind – og vejrfor-
hold 

 


