
Formandens Beretning 
Når jeg kigger tilbage på sæsonen kan jeg kun være tilfreds med de resultater og 
aktiviteter som har været i DHCA. Vi halter lidt på medlemstallet, med en tilbagegang fra 
sidste år, men jeg er optimistisk for at den vil stige i den kommende sæson. 

Der har været flere lyspunkter ved både danske og udenlandske stævner. 


Før selve stævne sæsonen gik igang, blev der afholdt en påskelejr af Egensedybet, som 
må siges er blevet det nye Hobie hovedsæde i Danmark. Her deltog flere danske teams 
fra hele landet, og selv en italiensk gast blev fløjet ind. 


Det første danske stævne var, som det har været de sidste par sæsoner, polyester cup. 
Jeg havde ikke selv mulighed for at deltage, men  har hørt meget godt om stævnet med 7 
danske classic Hobie 16 både deltagende. 

Også i den tyske supersailtour var der stor dansk opbakning, faktisk den største indtil 
videre med 7 danske både som en del af turen. Især det første stævne i Grömitz var 
dansk præget da der for første gang i mange år også kom et par teams med fra 
hovedstadsområdet. 


Fleet 333 afholdte, som vanen tro, igen 333 Cup, 8 deltagende både til et varmt men 
vindfattigt stævne. Næste år forventes antallet af både stigende til ca. det dobbelte, når 
Fleet 333 fejre 40 års jubilæum, og afholder DM på samme tid. 


Vi havde naturligvis en tilbagegang i de danske deltagende både ved EM’et i Frankrig i 
forhold til i Hornbæk året før. Men alligevel tog 8 danske både afsted, og det blev igen en 
succes set med danske briller, både til Spi-cup, men også i open. Vinden var ikke altid 
lige god, men det lykkedes alligevel at få sejlet mange fair sejladser. 


Der blev afholdt to stævner mere i Danmark, DM i skovshoved, som for første gang i 3 år, 
blev DS godkendt som et officielt DM med 12 deltagende både. Det andet stævne, som 
ofte er det største danske stævne hvis vi ser bort fra DM, var Harboe Cup, 9 danske både 
stillede til start, og her manglede der ikke vind, 2 kolde og blæsende dage blev grundlag 
for det sidste danske stævne i 2019 sæsonen. 


Verdensmesterskabet var lagt i november, lidt udenfor den normale danske sæson. 
Alligevel to 5 danske teams afsted hvoraf 4 kvalificerede sig til finalen og 3 endte i top15. 
Klart et af de bedste VM’er resultat mæssigt for DHCA. Succesen til VM skyldes dog også 
flere træningssamlinger med de danske både i løbet af efteråret. 


Jeg er sikker på næste sæson bliver lige så god, både resultat og sejlmæssigt for DHCA, 
men også med et forhåbentligt stigende medlemsantal.


På vegne af DHCA formanden
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