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VELKOMST 

Lemvig Sejlklub byder velkommen til åbent Dansk Mesterskab (DIF-DM) for Drage 2002. 

Lemvig er en af Danmarks kønneste og mest uspolerede gamle købstæder, beliggende i et smukt og 

særpræget naturområde, som resten af verden vil misunde den! 

Midt imellem Limfjorden og Vesterhavet, omgivet af græssende kvæg, solbeskinnede sandstrande 

og gamle fyr- og granplantager. 

Enhver dansker vil nikke genkendende til egnens natur, som en del af sit eget sind. 

Beliggenheden ved fjord og hav har bevirket, at der helt fra vikingetiden er sejltraditioner. Herfra 

startede mange togter ad søvejen mod England. I år 1013 samlede Svend Tveskæg en mægtig flåde 

i Lemvig, som stævnede over havet og erobrede England. 

Der findes her, som det eneste sted i verden, en ”PLANET-STI”. Det er en model af solsystemet i 

målestok 1:1 milliard. Selve stien, hvor planeterne er opstillet, er 12 km lang. Planeten Saturn er i 

øvrigt placeret, hvor vejen svinger ind til Lemvig Roklub umiddelbart syd for Marinaen. 

Der er desuden kun 15 km til Vesterhavet og 10 km til Danmarks største plantage, så her er alle 

muligheder for at opleve naturen. 

LIDT OM LEMVIG SEJLKLUB 

Lemvig Sejlklub er stiftet den 15. juni 1922 og er altså lige blevet 80 år. Lemvig Marina har lige 

fyldt 25 år. 

Klubben havde en storhedstid i 30’erne, men afblomstrede og først i 1964 kom der igen rigtig gang 

i klubben. Vi har – synes vi selv – et utroligt flot klubhus, som vi benytter meget hele året rundt. 

Vi er ca. 260 medlemmer, fortrinsvis seniorer. Af større stævner har vi sidst afviklet DM for 

Folkebåde i 1997, DM for H-både i 1989 og tidligere klassemesterskab for BB 10m, NM for Laser, 

EM for Laser samt NM for brætsejlere. 
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PROGRAM 
Onsdag den 11. september 

16:00 – 18:00 Søsætning ved Lemvig Marina 

16:00 – 19:00 Bureauet er åbent for check in 

19:00 Åbningsceremoni ved sejlklubben 

21:00 Generalforsamling i Drageklubben afholdes på Feriecentret 

Torsdag den 12. september 

07:00 – 08:00 Søsætning ved Lemvig Marina 

08:00 – 10:00 Bureauet er åbent 

10:55 Varselssignal til dagens 1. sejlads. Dagens 2. sejlads umiddelbart efter dagens 1. 

sejlads. 

15:00 Bureauet åbner 

Ca. 16:00 – 17:00 ”After sailing event”, sponsoreret af Harboe, vil foregå ved ankomst til marinaen 

i Lemvig Sejlklub på 1. sal, hvor der kun er adgang for sejlere og officials 

18:00 Bureauet lukker 

19:00 Barbecue ved Lemvig Feriecenter 

Fredag den 13. september 

08:00 – 10:00 Bureauet er åbent 

10:55 Varselssignal til dagens 1. sejlads. Dagens 2. sejlads umiddelbart efter dagens 1. 

sejlads. 

15:00 Bureauet åbner 

11:50 Sightseeing med Lemvigbanen (VLTJ) med besøg hos Thyborøn Kystcenter og 

Jyllands Akvariet. Afgang med ”Bjergbanen” ved Lemvig Fiskerihavn med 

ankomst til Lemvig Fiskerihavn kl. 16:15 

Ca. 16:00 – 17:00 ”After sailing event”, sponsoreret af Harboe, vil foregå ved ankomst til marinaen 

i Lemvig Sejlklub på 1. sal, hvor der kun er adgang for sejlere og officials 

18:00 Bureauet lukker 
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Lørdag den 14. september 

08:00 – 10:00 Bureauet er åbent 

10:55 Varselssignal til dagens 1. sejlads. Dagens 2. sejlads umiddelbart efter dagens 1. 

sejlads. 

15:00 Bureauet åbner 

Ca. 16:00 – 17:00 ”After sailing event”, sponsoreret af Harboe, vil foregå ved ankomst til marinaen 

i Lemvig Sejlklub på 1. sal, hvor der kun er adgang for sejlere og officials 

18:00 Bureauet lukker 

19:00 Festmiddag ved Lemvig Feriecenter 

Søndag den 15. september 

08:00 – 10:00 Bureauet er åbent 

10:55 Varselssignal til dagens 1. sejlads. Hvis nødvendigt vil en 2. sejlads blive startet 

umiddelbart efter 1. sejlads for at nå op på i alt 5 sejladser. Der vil ikke blive 

givet varselssignal efter kl. 14:00 denne dag. 

Ca. 14:00 – 15:00 Bureauet er åbent 

Ca. 14:00 – 15:00 ”After sailing event”, sponsoreret af Harboe, vil foregå ved ankomst til marinaen 

i Lemvig Sejlklub på 1. sal, hvor der kun er adgang for sejlere og officials 

Ca. 15:00 Præmieoverrækkelsen vil foregå ved sejlklubben hurtigst muligt efter sidste 

sejlads 

Ca. 14:00 – 15:00 Optagning af både ved Lemvig Marina umiddelbart efter sidste sejlads 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

OPTAGNING OG ISÆTNING AF BÅDE 

Onsdag den 11. september fra kl. 16:00 – 18:00 og torsdag den 12. september fra kl. 07:00 til 08:00 

vil der være en mobilkran ved Lemvig Marina, hvormed bådene kan blive søsat.  

Umiddelbart efter sidste sejlads søndag vil der være en mobilkran ved Lemvig Marina, hvormed 

bådene kan blive taget op. Kranen vil være der ca. 1 time. 

Udgifter hertil er indeholdt i deltagergebyret. 

HAVNEPLADS 

Samtlige deltagende drager placeres i Lemvig Marina på nordsiden af den nordlige bro.  

Pladserne vil være til rådighed onsdag-søndag. 

FORPLEJNING 

Morgenmad/madpakke 

Luksus-morgenkomplet kan fås på Feriecentret hver morgen (Torsdag-Søndag) fra kl.07:00. Her 

smører man desuden sin egen madpakke til at tage med på vandet. 

Morgenmadsbiletter skal bestilles og betales senest dagen før i bureauet. 

Pris: Morgenkomplet inkl. smøring af madpakke 60 kr. pr. dag/person 

Barbecue 

Torsdag aften kl. 19:00 er der barbecue på Feriecentret. 

Deltagelse skal bestilles og betales senest torsdag kl. 10:00 i bureauet. 

Pris: Barbecue   65 kr. pr. person 

Festmiddag 

Der er sejlerfest på Feriecentret for alle lørdag aften kl. 19:00. 

Musik: ”Riverside”, der leverer musik, så man ”rives” med. 

Menu: Overdådigt – Glæd jer! 

Deltagelse skal bestilles og betales senest fredag kl. 16:00 i bureauet. 

Pris: Festmiddag   200 kr. pr. dag/person 
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”AFTER SAILING EVENT” 

Hver dag umiddelbart efter at sidste båd er kommet i havn, er der gratis øl og pølser til 

besætningerne, sponsoreret af HARBOE. 

Arrangementet foregår i Lemvig Sejlklub på 1. sal, og der vil kun være adgang for sejlere og 

officials. 

RESULTATER 

Resultaterne vil løbende blive opdateret på opslagstavlen (terrassevinduerne i klubhuset), ligesom 

mærkerundingerne søges meddelt over højttalere. 

KLUBHUSET 

Klubhuset vil være åben hver dag kl. 10-18, hvor pårørende o.s.v. kan købe en kop kaffe eller en øl. 

LÆGEVAGTEN 

Hvis du får behov for læge kan du ringe på vagtlægen på tlf. 9784 1800. 

TANDLÆGEVAGT 

Tandlægevagt i Ringkøbing amt. 

Der er vagtordning på lørdage, søndage og helligdage. Ring til Falck på tlf.nr. 7010 2030 for at få 

oplyst, hvilken klinik der har vagten. Klinikken kan kontaktes mellem kl. 9-10 og kl. 16-17. 

APOTEK 

Lemvig Apotek 

Vasen 6 

Tlf. 9782 0266 

POLITI 

Politistationen i Lemvig Kommune 9781 1448 

Politikontoret i Holstebro — Døgnvagt 9742 3444 

 

Med håb om et godt stævne 

Lemvig Sejlklub 
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Situationsplan ved Vinkelhage 

 

1. Lemvig Sejlklub 

2. Drage-bro 

3. Feriecenter 

4. Trailer-Parkering 

5. Hotel Nr. Vinkel 

6. Golfbane 

7. Saturn 
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