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Kære Ylva klub Medlem 

 

Så lysner det endeligt ! Vi kan igen komme til at dyrke vores passion, at sejle Ylva og gerne på en Kapsejlads bane ! Håber I alle kom 

igennem Corona’en uden tab af jeres nære, eller tab af job. 

Danmarks Corona nedlukning har hos mange af de jeg har talt med været frustrerende, men endnu værre har den op lukning   vi har 

været  ”gidsler” i .  Sejlsporten som udendørs aktivitet blev i særdeleshed overset i de første åbnings faser. 

Men nu er vi i gang med Sæsonen 2020, dog med nogle begrænsninger. Klubberne har genoptaget deres aftens sejladser. 

På vores Generalforsamling besluttede vi at ville anbefale de sejladser vi kunne mødes til, på vores hjemmeside.  Men da næsten alt 

i foråret har været aflyst ! Er dette selvfølgelig ikke sket. 

 

I weekenden blev  ”AFI 2Star Light” sejlet som en af de første Sejladser i år med 87 Både til start. Der deltog 2 Ylva’er. Bo Lindegaard 

i DEN-35 som blev løbs vinder og nr 6 overalt. Og Leif Pehrson DEN-69 som blev 3 i løbe . Flot Sejlet begge 2.  Sejladsen var i øvrigt 

domineret af 3 Folkebåde på de 3 podiepladser. 

 

Her ses Bo og Christian DEN-35  med Leif i baggrunden. 

Næste større sejlads i sigte er Sjælland Rundt med start 25. Juni og hvor tilmeldingen stadig er åben  
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Sommeren 2020 kan også blive speciel, da nok alt hvad der sejle kan, ventes på vandet. Danskerne skal jo blive hjemme i 

Sommerferien, og båd branchen har set et Boom i solgte både. Jeg forventer også at se mange Ylva’er rundt i sommerlandet, og ser 

frem til at mødes i feriehavne rundt i landet, eller bare hilse på vandet.  

 

Men Sommerens højdepunkt bliver nok vores DM i Flensborg (Fra den 13/8 til 16/8). Her var der godt nok lagt op til et brag med 

masser af Fest i gaden i anledningen af 100 året for genforeningen, og med overskriften:  ”Sejlads uden Grænser” 

Det bliver nok i et mindre setup hvad angår Festivitas, men sejladserne bliver det samme  af høj klasse som vi kender det. Vi har 

løbende i foråret været i kontakt med Flensborg Yacht club, for at udveksle status på Corona restriktionerne. Og der arbejdes 

løbende med tilpasninger af aktiviteterne på land, efterhånden som reglerne for forsamling og regler for adfærd ændres.  

I der påtænker at deltage kan hjælpe meget ved at få jer tilmeldt så tidligt som det er muligt, helst nu ! 

Dette for at give FYC mulighed for bedre planlægning. Der er i skrivende stund 8 tilmeldte Både hvilket egentligt normalt er fint på 

dette tidspunkt.  Så kom ud af busken og få jer tilmeldt……. 

Tilmelding på dette Link : http://manage2sail.com/de-DE/event/29db8428-ebc5-4379-9324-7f65ddf98980#!/ 

Stævne side Link : https://www.flensborg-yacht-club.de/kapsejlads/ylva-dm-2020.html 

Følg også med på Ylva Klubben på Facebook hvor de løbende opdateringer kommer direkte fra FYC. 

 

 

 

 

 

God Vind og God Sommer 

Mvh 

Ylva klubben 

 

 


