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Båden med de
smukkeste linjer 
H-båden er fra 1967 og med de 
smukke, klassiske linjer, vinder 
båden mange beundrende blikke 
rundt om i havnene. 

Nem at sejle,
svær at mestre 
H-båden bruges flittigt af sejlerskoler 
som begynderbåd til både kapsejlads 
og tur. Men båden sejles også af 
vores bedste kapsejlere herhjemme 
– alle kan være med, men for at 
ligge på toppen af feltet kræves 
hårdt arbejde med optimering af 
boat-handling, taktik og trim. 

Stævner du ikke
vil hjem fra 
Vi mødes ved 6 hyggelige stævner i 
H-BÅDS LIGAEN hver sæson. Vi 
har et stærkt fællesskab omkring 
båden og sejladsen. Til stævnerne 
bor vi på havnen, spiser sammen om 
aftenen, og inviterer landstrænere 
eller andre gode kompetencer til at 
undervise os og gøre os bedre.  
 

Tør hvor andre viger 
Vi sejler kapsejlads, som gjaldt det 
livet, og klassen er kendt for tætte, 
intense sejladser med kamp til 
målstregen, hvor intet på forhånd er 
givet. 

Plads til nybegyndere
og verdensmestre 
Bogstaveligt talt! Til vores H-BÅDS 
LIGA stævner med 20-30 både er vi 
alle med – lige fra sejlere frisk fra 
sejlerskolerne til OL-sejlere, Americas 
Cup-sejlere og klassens danske 5-
dobbelte verdensmester. De bedste 
sejlere hjælper de næst-bedste, og 
sådan bliver vi alle skarpere og holder 
konkurrencen i top. 

Hurtig på vand,
hurtig på land 
På under en time er båden ude af 
vandet, pakket sammen og køreklar på 
traileren. Med en H-båd kan du køre til 
weekendstævner i hele landet samt i 
udlandet. Hvert år sejler vi fra 
forskellige havne i hele Danmark og 
aftaler, hvilke stævner vi sammen 
tager til i udlandet. 

Der er også en
H-båd til dig 
Du kan købe en H-båd fra 40.000-
400.000 kr. Der produceres fortsat 
dele til båden, og du kan derfor 
nemt løbende vedligeholde og 
udskifte for rimelige penge. Sejl-
magerne landet over har også deres 
bud på de bedste sejl særligt til H-
båden. 

 

Velkommen i klubben!  
– og i  H-BÅDS LIGAEN! 

Kontakt Os 

 
�  Danske H-bådssejlere

www.h-boat.dk

  


