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Egå Sejlklub afholder kapsejladsstævnet 

Haarup Mixer Cup for H-både 3.-4. juni 2023 

Stævnet 

Egå Sejlklub afholder i weekenden 3.-4. juni et kapsejladsstævne for H-både i samarbejde med den 

danske H-bådsklub. Vi forventer 20-30 både bemandet med i alt 60-90 sejlere, som vil komme fra hele 

Danmark. Stævnet indgår i en serie på 5 Ligastævner, som arrangeres af den danske H-bådsklub. 

Kapsejladsstævnet vil foregå fra Egå Marina. Der vil blive sejlet på en bane, der udlægges på Aarhus 

Bugten ud for Egå Marina. Der planlægges med 4 sejladser lørdag og 4 sejladser søndag. Tilskuere 

vil kunne se sejladserne fra balkonen på Båken, Egå Marinas vartegn. 

Sejlerne vil blive serviceret af frivillige fra Egå Sejlklub, som står for morgenmad, hvor sejlerne også 

kan smøre madpakker til at tage med på vandet. Når bådene kommer i havn efter lørdagens sejlad-

ser, vil sejlerne kunne få en vand, øl og pølser, og et jazzorkester vil underholde. Lørdag aften bliver 

der festmiddag. Søndag eftermiddag er der præmieuddeling. 

Omkring 25 frivillige fra Egå Sejlklub vil stå for gennemførelsen af stævnet. Planlægningen er allerede 

i fuld gang. 

Egå Sejlklub har afholdt Haarup Mixer Cup i 2019, 2021 og 2022. I 2020 måtte stævnet desværre afly-

ses pga. coronasituationen. Sejlerne har alle årene været superglade for at deltage i stævnet. 

Egå Sejlklub fylder 50 år i 2023, og Haarup Mixer Cup indgår i rækken af arrangementer, der fejrer ju-

bilæet. 

Stævnets hjemmeside: egaasejlklub.dk/haarupmixercup 

Hovedsponsor 

Haarup Maskinfabrik ved Silkeborg har i flere år været hovedsponsor for stævnet. Virksomheden pro-

ducerer avancerede blandemaskiner til beton, som leveres til hele verden. Haarup Mixer er et af virk-

somhedens produktserier. 

 

H-båden 

H-båden er en af de mest udbredte kapsejladsbåde i Dan-

mark. Båden sejles af 3 eller 4 personer. Båden har en 

længde på 8,3 meter, og den vejer 1.450 kg. Båden bruges 

mest til kapsejlads, men den er også god til weekendture 

og til sommerferieture for unge mennesker. H-båden stam-

mer fra Finland og blev introducereret i Danmark af Paul 

Elvstrøm i starten af 1970’erne. Der er på verdensplan byg-

get over 5.000 både. Der sejles både DM, NM og VM i H-

båden. Sejlklubberne ved Aarhus Bugten har et af de stør-

ste felter af H-både i Danmark. 

H-båden er opkaldt efter Hestia, som er arnens gudinde 

(beskytter af hus og familie) i den græske mytologi. 

https://www.egaasejlklub.dk/haarupmixercup/
https://www.haarup.dk/

