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Nyhedsbrevnr. 1-2014
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Ylva-klubben.
Trofaste Ylva-sejlere !..
…. mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en ”bid” af
Ukraine, så er der heldigvis mere ro på her i ”Ylva-land”.
Foråret nærmer sig og vi har lige – med succes - overstået vores første ”vinter-generalforsamling”.
Se referat på hjemmesiden.

Vi har i bestyrelsen iværksat en del tiltag, der fortsat versere, men der er også en del aktiviteter,
der ligger og venter.
Vi fortsætter med veje så mange både som muligt, samt med fælles hjælp fastholde bådene så
ensartet som muligt i henhold til vores klasseregler. Det er et langsigtet projekt, der kræver noget
af os alle. Vi er mange, der står foran en tiltrængt renovering af båden. På begge sider af fribordet.
Der har inden for det sidste års tid været en relativ stor aktivitet med at udskiftning af diverse
cockpit, skydeklapper, motorinstallationer, osmose-behandlinger og reparationer af køl og ror.
Vi har i bestyrelsen kun set yderst fornuftige afsluttede projekter og der er stor ros til de ejere, der
renoverer deres både i henhold til reglerne. Der er lagt megen energi og store ressourcer i langt de
fleste projekter og de har afgjort bevirket, at der fortsat bliver kigget med misundelige blikke fra
mange andre bådklasser.
Fortsæt endelig med det og det er super godt, at I spørger og underretter inden I går i gang.

Der er allerede taget initiativ til en del kommende projekter.
Vi skal først og fremmest snart på vandet og vi kan i bestyrelsen ikke opfordre nok til at få sejlet de
lokale sejladser, uanset hvor I Danmark I måtte befinde Jer. Men vi vil også gerne mødes og
udveksle sejlerhistorier samt vise, at vi holder sammen i klassen selv om vi kæmper mod
hinanden, når dommeren har skudt sejladserne i gang.
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Vi er bevidste om, at der geografisk kan være lidt langt mellem os, men vi har en hurtig båd og lad
”gasterne” flytte båden, hvis I kan få dem overtalt til nogle attraktive ”transport-sejladser”.
Her i foråret vil vi som noget nyt foreslå, at vi mødes til 2 helt specifikke sejladser:

Lørdag 17.05.14

Ylva-Trim-Cup i Juelsminde

Op-ned-baner.

(det er helligdag fredag den 16. og man kan bruge søndag den 18. til at sejle hjem)
Det er Juelsminde Sejlklub, der arrangerer og vi vil få vores egen bane at sejle på. Det er et godt
initiativ, som vi bør slutte op om.

Fredag 30.05.14

Fyn Cup Classic (Kerteminde)

Distance rundt om Fyn.

( vi har aftalt i bestyrelsen, at Kerteminde-Fyn-Cup har jubilæum i år, så derfor anbefaler vi, at
prøve noget nyt og bakker om lige netop den sejlads og ikke Palby Fyn fra Bogense.)
Vi vil med 10 deltagere i Kerteminde få rabat på tilmelding og vi vil få vores egen start, hvis vi
bliver 10 både eller mere. Så der er al mulig grund til at sejle fra Kerteminde i år.

Efter sommerferien er der selvfølgelig DM i Korsør – husk allerede nu at tilmelde dig på Korsørs
Sejlklubs hjemmeside eller kontakt Ylva-klubbens bestyrelse.
Derudover anbefaler vi i efteråret Brandsø Rundt fra Middelfart og afslutningsvis op-ned-banerne i
”Last fight” fra Dyvig den sidste weekend i september.
På Sundet er der ligeledes attraktive efterårssejladser med MUM/Stelton fra Vedbæk og RIG-TIGsejladserne fra Rungsted.
Det vil komme meget mere om DM og efterårets sejladser, når vi kommer tættere på sommeren.
MEN:
Aller mest vigtigt er det, at I kommer ud og får nogle ”sømil i benene”. Forsøg at sejle de lokale
sejladser i netop dit område.

Vi kan desværre ikke helt lukke øjnene for, at det ofte er et problem at skaffe gaster (pålidelige
gaster), så overvej gerne sejladserne som Århus 2-STAR og WATSKI-2-STAR.
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Vi har en fantastisk båd netop til distancesejladserne for reducerede antal
besætningsmedlemmer, og netop 2-STAR-sejladserne er virkelig sejladser, hvor vi med vores
attraktive handicap-tal kan gøres os gældende på den samlede resultatliste. Vi kan ”tumle” båden i
næste al slags vejr med 2 mand og det gør bestemt Ylva’en til en attraktiv båd til netop den slags
sejladser.

Den ultimative ”Herre-sejlads” : SølvRoret fra Svendborg kan varmt anbefales. En single-handsejlads Fyn Rundt fra Svendborg sidst i september. Den skal sejles for 3. gang og er allerede en stor
succes. Vi er allerede en del Ylva’er, der er tilmeldt og i skrivende stund er vi bekendt med, at flere
Ylva-ejere stærkt overvejer denne ”manddoms-prøve”. Det vil være en superhistorie, hvis vi hen
over vinteren kan ”bryste os af”, at være den bådklasse med flest ”Jern-mænd”.

Ring/skriv, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til sejladserne.

….

Vi er i bestyrelsen nået så langt med forberedelserne til Bådudstillingen i Fredericia 2015, at vi
næsten kan melde ud, at vi får en Ylva med på bådudstillingen. Der er lavet aftaler med vognmand
og en bådejer, samt sponsorerne er ved at blive ”bearbejdet”. Det kan blive lidt af en revolution,
hvis det lykkes. Et projekt, som vi i Ylva-klassen må stå sammen om og der vil komme meget mere
om det senere.

Vi arbejder med at få placeret DM 2015 i den sydlige del af Jylland da det næsten allerede nu
ligger fast, at vi skal til Brejning i vores jubilæumsår ( Ylva’ens 40 års jubilæum) i 2016.

Vores næste generalforsamling – vinter 2015 – forsøges lagt i Nyborg og vi kan allerede nu løfte
sløret for, at der vil blive interessante ting på programmet.
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Vores formand, Andreas fra DEN 8, Clara er i fuld gang med at få trykt nogle T-shirt med vores
logo på ryg og bryst, så om ikke andet, så kan vi da se frem til at være pæne i tøjet fremover.

Vores ny-udnævnte web-master, Finn Nielsen fra Hejlsminde, DEN 17, kan kontaktes for
ændringer på hjemmeside og han modtager gerne div. indlæg og – nej… ikke udlæg, men skriv til
ham, hvis I har noget på hjertet.
…
Vi har desuden i bestyrelsen efterlyst Ylva-ejere, der ikke er medlem af Klubben. Vi ser meget
gerne, at vi får så mange ejere med i klubben som muligt. Og vi vil gerne fremover have fokus på
netop den relativt store andel af ejere, der ikke sejler aktivt kapsejlads, men som blot hygger sig
med deres ofte yderst velholdte både.
Kontakt gerne en Ylva-ejer, hvis du ved, at vedkommende ikke er medlem eller ikke kommer til de
få – men gavnlige møder vi har om året.
…
Sluttelig skal vi ønske jer held og lykke med forberedelserne til årets sejladser.
Bestyrelse for Ylva-klubben
Marts 2014

5

