Haarup mixer Cup – Silkeborg Sejlklub
Internationalt H-Boat stævne
Den 1.-2. oktober
Tro det eller lad være……..men vi fortsætter.
Silkeborg Sejlklub afholder i år det enogfyrretyvende H-bådsstævne i træk!
Vi håber derfor, at alle H-bådssejlere vil bakke op om Silkeborg Sejlklubs
svar på Rolling Home sejladsen i Berlin.

Foto: Jens Hjort.

Stævnet er nu blevet et 2 dages stævne, ved at starten går 2 timer senere, således at
alle kan nå det ved at køre tidligt hjemmefra lørdag.
Vi startede i 1976 med ICOPAL Cup. Herefter kom TESA CUP på banen efterfulgt
af KAMARK CUP, og 10 gange stod PANTAENIUS bag sejladserne.
Nu har Haarup mixer Cup taget over.

Haarup mixer Cup
Silkeborg Sejlklub indbyder til nr. 41 stævne for H-både på Silkeborgsøerne.
Her mødes både eliten og bredden – så håber vi, at mange stiller op.
Præmier til hver 3. startende båd. Distancesejladsen: Præmier til de 3 første både.
Cuppen: Vinderen får sit navn på Peter Dues genudsatte kobberpande. Se her.
En stor tak til Peter!

Afvikling
Haarup Mixer Cup afvikles på Julsø ved foden af Himmelbjerget.
Der søges gennemført 6 sejladser på op- og nedbaner, og som noget nyt går vi nu i mål på løberen!
Der anvendes lavpointsystem. Stævnet afvikles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler, inkl.
klassereglerne for H-både. Medlemskab af klub under Dansk Sejlunion samt gyldigt klassebevis og
ansvarsforsikring skal kunne forevises på forlangende.

Overnatning
Bed and Breakfast, se www.cazzala.com eller hos nogen, du kender, som vi beder dig selv kontakte.

Tilmelding gerne senest den 21. september 2016.
Udfyld tilmelding på www.silkeborg-sejlklub.dk eller send e-mail til Ole Christensen
oc@sejsvej.dk Sejsvej 15, 8600 Silkeborg. Mobil 2193 7424. Fastnet/fax 8680 6264.

Startgebyr
Dette er et alt inklusive stævne med et startgebyr på kr. 700, som også omfatter morgenmad begge
dage og middag lørdag aften for hele besætningen
Indbetaling på konto: 2380 4371 575 125 Ole Christensen Nordea Silkeborg eller kontant i
klubben.

Program:

Lørdag den 1. oktober

Kran:

Fri adgang til klubbens portalkran

Fra kl. 08.30

Kaffe, rugbrød til smør selv og rundstykker serveres i klubben.

Kl. 10.30:

Velkomst. 1 ENKELT og skippermøde.

Kl. 10.45:

Afgang fra Silkeborg Sejlklub. Mulighed for bugsering.

Kl. 12.30:

1. start på Julsø (tidligste varselssignal kl. 12.25).
Der startes ikke efter kl. 16.30. Efter sejladserne er der bugsering til klubben.
Efter hjemkomst varmer vi stående op med ca. 1 times freies Bier og noget, der
kan tygges. Herefter serveres bøf stroganoff med mos fra CHEFKOKKEN,
isbåde fra Hjejlekiosken, kaffe og småkager fra LAGKAGEHUSET, samt
hygge og egen underholdning! Hvem kan en sang eller to?

Haarup mixer Cup
Program:

Søndag, den 2. oktober

Kl. 07.45:

Kaffe, rugbrød til smør selv og rundstykker serveres i klubben.

Kl. 08.45:

Skippermøde og herefter afgang fra Silkeborg Sejlklub. Mulighed for bugsering.

Kl. 10.30:

1. start på Julsø (tidligste varselssignal kl. 10.25).
Der startes ingen banesejladser efter kl. 15.
Straks efter at sidste båd er i mål, startes en distancesejlads retur til sejlklubben.
Der er også mulighed for bugsering hjem.
I klubben vil der være moleøl, grillede Stadionpølser fra Kajs Pølser og
efterfølgende præmieoverrækkelse.
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Foto: Jens Hjort

Så sejles der kapsejlads på Julsø. Glæd jer!

’

4500 liter blander med hejs.
Se på Youtube:
The worlds largets concrete
mixer, og Haarup Mixer
production.

