STRUER SEJLKLUB

World Championship H-boat 2021 Struer
Vil du gerne være verdensmester i H-båd?
Vil du være en del af noget stort?
Struer Sejlklub indbyder verdens bedste H-bådssejlere til de officielle verdensmesterskaber for Hbåde i uge 32, 2021. Du og besætningen kommer her til at kæmpe om VM-trofæet, i skarp
konkurrence med internationale sejlere fra en række store nationer. Verdensmesterskabet kommer
til at foregå i et af de mest spændende sejladsområder i Danmark.
Med Limfjordens natur som et smukt bagtæppe, bliver VM-sejlerne sendt afsted på baner nordøst
for Struer. Her er der masser af plads og luft til at dyste på allerhøjeste niveau.
I det hyggelige nærmiljø på havnen, og i Struer by, vil der, under og efter sejladserne, være gode
muligheder for at dyrke fællesskab og samvær med sejlere og gæster, fra det meste af verden. Byens
placering tæt på havnen, gør det muligt for sejlerne, at vælge mellem en lang stribe
overnatningsmuligheder, hvad enten det drejer sig om hotel, vandrehjem, bed and breakfast eller
camping.
Undervejs i VM-stævnet får deltagerne præsenteret en sand oplevelsespakke. For de
museumsinteresserede bliver der lejlighed til, at besøge frilandsmuseet Hjerl Hede eller Struers
ikoniske B&O museum. Endvidere får sejlerne, sammen med familie og venner mulighed for at stifte
bekendtskab med maden fra Struers mange restauranter, når en VM-middag, produceret til
lejligheden, serveres for de mange deltagere.
Lørdag den 14. august 2021 lyder startskuddet til den årlige Sansefestival i Struer, hvor de kulinariske
oplevelser og ”smagen af Vestjylland”, er et andet tilbud til stævnedeltagere og gæster. For de
tilskuere, der ønsker at følge VM-sejladserne på tætteste hold, arrangeres der ture til banerne med
den gamle Venø-færge, eller med fartøjer fra Struer Sejlklub. Der vil også være mulighed for at
overvære sejladserne, på land, via storskærm.
Kapsejlads-underholdning for alle pengene bliver der også i selve havneområdet, når VIP-personer, i
ugens løb, dyster i Struer Sejlklubs J/80 fartøjer, som er en anden livlig og hurtig bådtype.
VM-stævnet åbnes officielt af Struers borgmester Niels Viggo Lynghøj tirsdag den 10. august kl. 17,
hvor alle sejlerne, under musikledsagelse, samles foran byens rådhus.
Yderligere information om stævnet, herunder praktiske oplysninger vil du løbende kunne finde på
H-boat-worlds2021.dk og Facebook.com/HboatWorlds2021
Med mulighed for ændringer
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