NyhedsBrev Ylva klubben
”Ingen vind, - ingen fuldførte sejladser, - ingen nyheder” .
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Og dog….!

…. sol, sommer og højtryk satte sine tydelige spor på resultat listerne i maj måned. Det var en super
forsommer, men ikke Ylva-vejr. Men det bliver det formentlig snart igen, så dette brev vil udelukkende
bestå af en ”to do liste” og en velment opfordring til, at vi kan mødes i Korsør, hvor vi igen er ”alene” og
uden ScanKap 99 og BB-10. Lad os få nogle sjove, skøre og fair sejladser midt i august, når alle forhåbentlig
er kommet retur fra sommerferien.
DM 2018 :
Kig på Korsør Sejlklub`s hjemmeside og tilmeld dig og båden til DM 2018. Der vil igen blive sat fokus på det
sociale samvær. Lige dét, som Korsør er så fremragende til. Direkte Link til DM siden her :
http://ylva.bluemarlin.dk/

Hvis du ikke lige kan skaffe besætning eller af anden årsag ikke har lyst til at sejle DM, så planlæg alligevel
en tur til StoreBælt den 3. weekend i august. Du vil ikke fortryde det .
Står du og mangler gaster , eller har lyst til at gaste på en båd , da din egen ikke er kampklar , så gør brug af
Ylva klubbens Facebook side eller opret et indlæg på vores Forum på hjemmesiden. Kom ud af busken nu !!
Og som tidligere år , kan første gangs deltagere få refunderet startgebyr fra Ylva klubben. Dette sker lige
efter DM , med en henvendelse til kasseren.
Bestyrelsen har efter en del opfordringer arbejdet på at kunne udbyde Kvalitets Polo Shirts med Ylva tryk
på. Det er nu lykkedes og sat i produktion. Der er tale om PelleP polo’er som sælges til 599 kr i butikkerne.
Disse bliver vi i stand til at kunne tilbyde til ca 380 kr og det incl. Tryk.
Billeder medsendes dette nyhedsbrev nederst. Og de første trøjer kan erhverves ved DM. Herefter sættes
de på hjemmesiden , dog vil der komme porto på hvis de skal sendes.
Der bliver masser af præmier – både som lodtrækning og som rangliste. Vi har stadig en halv lastbil rødvin,
som DEN 44 sponserede sidste år. Hverken rødvinen eller DEN 44 er blevet dårligere siden 2017. Vi håber
på, at vi får lov til at dele ud med ”rund hånd”, før – under og efter stævnet.
Tag telt eller campingvogn med, men vi undersøger lige pt., om vi kan leje nogle både, der kun skal
anvendes til overnatning. Kontakt evt. Fl. Fjord, 21 21 52 78 for yderligere oplysninger vedr. overnatning i
Korsør.
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Der skulle gerne blive tid til at snakke lidt om hvad der er oppe lige nu
Vi vil underrette om reglerne for den nye rorform, ligesom vi skal tale om den ”straf”, som vi har fået af
Dansk Sejlunion på vores kølfaktor. Så kom til Korsør !!

OBS.: Vi skal bruge nogle Ylva-ejere til at stå på stand i henholdsvis ”Flydende bådudstilling” i Ishøj 31.
august til 2. september 2018 , hvor vi har en lækker Ylva med i vandet.
Og så skal vi bruge nogle forhåndstilsagn til at hjælpe med at få endnu en super Ylva til Fredericia 2019. Vi
har stort behov for at være til stede begge steder.
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Trykkes på ryggen

Kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du har spørgsmål.
Sol, sommer og lidt mere vind til Jer alle. 

trykkes på brystet

