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Forårsfornemmelserne har forhåbentlig bredt sig, så vi er ved at have det meste af Ylva-flåden i vandet 

rundt omkring.  

I bestyrelsen vil vi følge op på vinterens Nyhedsbrev og gøre opmærksom på nogle praktiske ting. 

 

Sejladsen i Juelsminde med op/ned-baner er aflyst, men der er stadig en attraktiv distance den 17. maj, hvis 

nogen lyster.  

Ellers ser det ud til at vi kan få samlet mange Ylva’er til Fyn Rundt Classic fra Kerteminde den 30. maj. Indtil 

nu er der til meldt 5 stk. og det kunne blive interessant, hvis vi kunne blive 10 og få vores egen start og 

rabat på tilmeldingen. 

Der er ikke opbakning til flere samlende kapsejladser i foråret, men ”undskyldningen” kan være, at nogen 

samler kræfter til DM i Korsør…? 

A pro pos : DM i Korsør. ! 

Vi har holde et ”fin-pudsningsmøde” med kapsejladsudvalget i Korsør og det ser ud til at alt er klar til os…. 

Se deres hjemmeside og tilmeld jer allerede nu. Forplejningen kan afregnes særskilt.  

Vi har anmodet om, - og arrangøren har lyttet til vores ønske om, at vi kommer til at sejle lidt flere 

sejladser, men måske lidt kortere. Som hovedregel bliver der planlagt ud fra 2 op og 2 ned med måltagning 

på 2. spiler ben. Men dommeren har fået fuldmagt til selv at afgøre, om vi kan afslutte dagen med en lang 3 

op og 3 ned eller med 2 korte sprinterbaner med 1 op og 1 ned. Valget er dommerens, men ud fra et ønske 

om, at vi gerne vil have så mange starter som muligt. 

Der vil blive arrangeret en ”tune-up” torsdag den 7. august, hvis vi er nogle både, der ønsker at komme ud 

og prøve Storebælt af. Vi har jo for første gang i mange år ikke en generalforsamling, der skal overstås. 

Husk tilmeldingen inden den 27.07.14, men meget gerne før…! Husk Ylvaklubben betaler for 

1.gangstiltagere. 

… 

Der er henover foråret blev handlet en del både.  

Vi vil anmode jer om at følge opdateringen på hjemmesiden og på medlemslisten. 

Det ser ud til at Kerteminde blive ”Årets Ylva-klub” med 4 både, men Korsør er ved at komme efter med 

3…!   Læs nærmere om handler på hjemmesiden. 
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De nye Polo T-shirt ligger klar til bestilling på vores hjemmeside…. Fin kvalitet i både tekstil og tryk. 

Husk at bestille til gasterne. De bliver glade og yder formentlig en ekstra indsats.:-) 

… 

 

Til  ” ikke kapsejlende” Ylva’er. Så kom gerne til Korsør og oplev lidt af den ”Ylva-hørm”, som vi er så 

”berømt” for, når vi med 20 – 25 både indtager en sejlklub. Der vil være social-fællesspisning både 

torsdag/fredag/lørdag. 

 

Sluttelig så er der stadig nogle bådejere, der kæmpet polyester og teak træ for at få bådene klar til 

sommerens togter. God arbejdslyst ! 

Og til alle jer, der er kommet godt i vandet: God forårstræning og husk at vandet fortsat er meget koldt. 

 

Der vil komme et nyt nyhedsbrev inden DM og med fyldig beskrivelse af FYN RUNDT. 

 

God sommer og vi ses på vandet. 
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Ylvaklubben Maj 2014 

 


