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DS – Danmarksmesterskab 2021 

Wayfafer 
Det vil glæde Skive Sejlklub og MaritimCenterSkive at være værter for DS for Wayfarer. 

Dato den . 19. juni – 20. juni i farvandet nord for Skive Søsports havn. 

Sted: Skive Sejlklub Strandvejen 24, 7800 Skive. 

Fredag d.18.juni Ankomst og evt. 
camping 

Bureauer åbner 
kl. 15 -21 

Grillaften kl. 
19,30 

 

Lørdag d.19. juni 7.00 Morgenmad 
og smøre selv 
madpakker 

Bureua åbner kl. 
7.30 -10.30 
9.00Skippermøde 

Klar til 1. start kl. 
10.55 

Ca. kl. 19.00 
Fælles 
spisning/Fest 

Søndag d.20 Juni 7.00 Morgenmad 
og smøre selv 
madpakker 

8.00 
Skippermøde 

Klar til 1. start kl. 
9.55 sidste start 
inden kl. 15.00 

Præmieudd.- 
Hurtigst muligt 
efter sidste 
sejlads 

 

Tilmelding og priser 
Startgebyr: 700kr. pr. jolle betales til Skive Sejlklub konto mobilpay  nr. 37057  
Tilmelding på www.manage2sail.dk  

Oplysninger om navn, sejlklub ,gast og sejl nr. og antal deltager til forplejning sendes til 
fam.hedevangebspeed.dk  
 
Tilmeldingsfrist: Den 8. juni 2012. ( startgebyr og tilmelding til forplejning og evt. camping ) 
Tilmelding efter d. 8. juni  er 900 kr. 
Betaling på mobilpay nr.37057 
Ekstra forplejning kan bestilles på mail til fam.hedevang@websbspeed.dk 
Morgenmad og smør selv madpakke 70 kr. pr. dag pr. person 
Grillaften fredag 90kr. pr person 
Festmiddag lørdag aften 200 kr. pr. person. 
 
Praktiske forhold.  Se vedlagte kort. 
Information oven for denne linje er ren information, og ikke regler, og kan derfor ikke lægges til 
grund for anmodning om godtgørelse eller protester.  
På vegne af Skive Sejlklub/ MaritimCenterSkive 
Niels Jørgen Hedevang ( 40 59 23 78 ) 
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Praktiske oplysninger: 

 

Jolleplads:           På det grønne areal ved sejlklubbens der er også slæbested. 

      Jollerne må gerne stå på træbroen og græsser der er vand på broen. 

Camping:             Telte og campingvogne kan opstilles på det grønne areal mellem  

         Hotellet og Moland der er skiltet.  (se vedladte kort) 

        Toilet og bad er åben hele døgnet i ungdomsafdelingen. 

Der er mulighed for at leje værelser og schegthuse til 4 pers. af Hotel 
Strandtangen. Tlf.  96760800  ( sig det er til DM ) 

                                Skive Fjord Camping kan der lejes familie hytter fra 695 kr. ligger lidt nord  

                                for havnen.  
        
          

 

 

Oversigt over skive søsports havn 


