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Praktisk information 
Her har vi samlet oplysninger om de mange tiltag, vi har gjort for 
at gøre opholdet i Århus Lystbådehavn så godt som muligt for 
dig, besætningen og din familie. 
 
Hvordan skal vi bo 
Meget tæt på bådene og bureauet. 
Vi vil lave aftaler med så mange lidt større kølbåde i havnen som 
muligt, så de kan lånes under stævnet. 
På lystbådehavnen er der mulighed for gratis campering i telt eller 
campingvogn mod 100 kr. pr. døgn inklusiv strøm.. 
Vi anviser pladserne ved ankomst, og der er de fornødne sanitære 
faciliteter til rådighed for jer. 
Ønsker I anden overnatning byder Århus på masser af muligheder. 
Besøg http://www.visitaarhus.dk/turist-i-aarhus for inspiration. 
 
Bådplads og kran 
Vi er klar med bådplads fra søndag til søndag.  
Fra onsdag til søndag skal vi ligge ved bro 8 og 9. 
I takt med ankomsten vil vi anvise, hvor bådene skal placeres.  
Det bliver tæt og hyggeligt!  
Onsdag kan du få løftet båden op for vask af bunden. Det er også inkluderet i startgebyret. 
 
Forplejning 
Under stævnet er der selvfølgelig mulighed for fuld forplejning. Der foregår i og ved Sejlklubben Bugten. 
De valgte priser giver os mulighed for at levere ”dejlig mad, som er til at betale sig fra”.  
For at gøre stævnet så hyggeligt som muligt, opfordrer vi derfor alle til at tage del i den fælles bespisning - 
det gælder selvfølgelig såvel besætninger som koner/kærester/mænd/børn. 
 
Også efter sejladserne vil alle sejl være sat, for at gøre jeres ophold i Århus til en god oplevelse. 
Til alle deltagere i sejladserne er der selvfølgelig gratis moleøl hver dag. I vores stævne-pølsevogn kan den 
værste sult stilles til rimelige priser. 
 
Aftensmad;  
Onsdag 60kr. (pølser eller lignende på grillen),  
torsdag og fredag: 130 kr. 
Lørdag: Festmiddag og præmieoverrækkelse 250 kr. 
Alle sejladsdage er der stor morgenmads buffet og smør selv madpakker inkluderet i startgebyret. 
Morgenmad til andre end deltagerne koster 75 kr. 
Al forplejning bestilles på www.dmaarhus.dk i forbindelse med tilmeldingen eller senere.  
 
  

Bro 9 

http://www.visitaarhus.dk/turist-i-aarhus
http://www.dmaarhus.dk/


Bureauet 
ligger i Århus Sejlklub, Kystpromenaden 7, 8000 Århus C. 
Mail: aarhussejlklub@mail.dk 
Telefon 8619 0694 
Her kan du svar på alle dine spørgsmål, registrere båden og frit bruge PCer til internetsøgninger. 
 
 
Tidsplan    
Tirsdag den 11. august 18.30 Aften kapsejlads på Århus bugten 
Onsdag den 12. august 10.00 

18.00  
19.00 
20.00  

Kranen åbner for løft af de første både 
Bureauet åbner for registrering  
Grillen tændes 
Bureauet lukker  

Torsdag den 13. august 7.00  
8.00  
9.55  
13.00 
13.55 
 
 
18.00 
19.00  
20.00  
 

Morgenmad  
Bureauet åbner  
Varselssignal for dagens 1. sejlads for Spækhugger 
Kranen og registrering lukker 
Varselssignal for dagens 1. sejlads for Express 
Efterfølgende sejladser startes så hurtigt som praktisk muligt  
Moleøl ved hjemkomst 
Bureauet lukker  
Aftensmad  
Generalforsamling i Spækhugger Klubben   
afholdes i Aarhus Sejlklub 
 

Fredag den 14. august 7.00  
8.00  
9.55  
 
 
18.00 
19.00 
  

Morgenmad  
Bureauet åbner . 
Varselssignal for dagens 1. sejlads . 
Efterfølgende sejladser startes så hurtigt som praktisk muligt . 
Moleøl ved hjemkomst. 
Bureauet lukker 
Aftensmad  

Lørdag den 15. august 7.00  
8.00  
9.55 
 
  
15.00 
18.00 
19.00  

Morgenmad  
Bureauet åbner 
Varselssignal for dagens 1. sejlads 
Efterfølgende sejladser startes så hurtigt som praktisk muligt. 
Moleøl ved hjemkomst . 
Kranen åbner 
Bureauet og kran lukker 
Festmiddag. Præmieoverrækkelse og afslutning.  

 
 

 
Yderligere information  
på www.dmaarhus.dk 
eller ved at kontakte  
stævneleder Peter West; på telefon 29 20 22 00 eller mail: peter@westsite.dk 
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