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NyhedsBrev Ylva klubben 

Nu er vi nået til tidspunktet hvor sejler tøjet er pakket ned for vinteren og den røde dragt og det hvide skæg kan findes 
frem, fordi nu er det snart Jul !! 

Det er også tidspunktet hvor vi kan se tilbage på Sejler sæsonen 2018 , og det med stor glæde. Hvem kan huske en sommer 
hvor der har været mere solskin og finere vejr end i år ?  Alle der valgte at holde ferie i Danmark fik fint vejr , lige meget om 
det var i Juni , Juli eller August det foregik. Det eneste minus ved det meget fine vejr , skulle da lige være , at en del sejlads 
måtte foretages med lidt motor hjælp. 

2018 var også sæsonen hvor vi i Ylva’klubben igen skulle holde DM alene. Korsør beviste igen igen at den opgave magter de 
til topkarakterer !  De fik afviklet et DM som alle der deltog kan se tilbage på med et smil på læben  Selv en ildebrand i 
nabo restauranten , der også ødelagde Toiletter og bad samt Korsør Sejlklubs lokaler , kunne ikke slå de mange frivillige i 
klubben ud. Stor ros til Korsør. Ingen tvivl om at dette koncept med vi er selv , gør at der bliver mere tid og plads til det 
sociale.  

Ny Dansk Mester blev også en af de lokale,  DEN-96 med Lars Borg som skipper. Lars og besætning havde sikkert lært 
lektion fra de 2 tidligere DM’er hvor de havde fået anden pladser.  Denne gang sejlede de med is i maven da det hele blev 
afgjort , og det i sidste sejlads !  

Ylva klubben var også deltager på den flydende bådudstilling i Ishøj slut August. Her var det DEN-22 der blev fremvist. En 
Ylva der de sidste år har gennemgået en forvandling , som fremstår som den lige havde forladt værftet !  Rigtig mange 
besøgende stoppede op på vores stand for at beundre båden , eller bare få en snak om en ”rigtig Sejlbåd”  

Vi var blevet tildelt en meget fin plads helt inde i starten af broen hvor alle besøgende skulle forbi. Tak til Frank for at stille 
sin båd til rådighed. 
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For første gang i Silver rudders levetid var der ingen Ylva’er med i år , det kunne ellers være blevet til noget stort i den 
Storm deltagerne var udsat for...... 

Ellers har vores både igen i år deltaget i forskellige sejladser rundt omkring , og meldingerne fra de lokale aften match’s er 
stadig at Ylva’erne tager godt for sig af præmierne . Aktivitets nivauet er højt , fra Limfjorden over Øresund til Flensborg 
fjord og videre.  

Vi har i bestyrrelsen valgt at vi i 2019 igen vil deltage i Fredericia Boat show med en Ylva. Dette forgår fra den 22 – 24 
februar og fra 28. februar til 3. marts. Planlægningen af dette har været i gang et stykke tid. Det bliver DEN-77 , Uffe 
Bisgaards Ylva der udstilles på standen. 

 I starten af det nye år udsendes der en bemandings liste som vi meget gerne ser at I  skriver jer på. Vi er meget afhængige 
af at i melder jer på til at passe vores Stand , og dette kan jo sagtens planlægges sammen med et besøg på udstillingen . 

På vores stand bliver det muligt at købe / afhente klub trøjer , til de af jer der ikke fik det gjort i sommers. Det er Pelle P 
sejler Polo’er med Ylvatryk til en pris på 380kr Det er en fantastisk pris , trøjen alene uden tryk koster i Sejlerbutikkerne 599 
kr. 

Generalforsamlingen 2019 bliver i forbindelse med udstillingen , den 3. marts , så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Den 
officelle indkaldelse kommer senere. 

DM 2019 bliver som tidligere annonceret i Middelfart fra den 15. august.  Middelfart sejlklub er i fuld gang med 
forberedelserne. 

Og til jer der normalt er tidligt ude , hvad angår indkvartering , så ligger Fænø Sund Ferie center lige op af havnen med 
deres hytteby. (121 hytter)  https://midti.dk/ 

 

Jo før i er ude , desto nemmere. Der bliver også andre muligheder for telt og lignende , ved havnen. 

Som noget nyt vil vi I Ylva klubben afholde en trim weekend , dette sker  lørdag den 22. juni på Thurø ved Svendborg. Der 
forventes 4-5 sejladser på bane hvor der bliver mulighed for råd og vejledning til at få  
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mere fart i ”kassen”. Bådene må ligge ved broerne fra fredag til søndag. Tilmelding til dette arrangement kommer i et 
senere Nyhedsbrev , blot I allerede nu begynder at snakke med jeres gaster om dette ! 

Bestyrelsen har allerede nu gang i DM 2020, vi har fået tilsagn fra Flensborg Yacht club at de er parrate til at arrangerer 
DM. Mere om dette i det nye år. 

 

Ylva Klubben ønsker alle Medlemmerne en rigtig God Jul og et godt Nytår 

 Ho Ho Ho 123 F….. 


