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Ohøj alle Ylva Sejlere ! 

Nu er vi kommet til den tid på året hvor der dufter af sterin og brunkager i mange hjem. 

Båden er for længst pakket sammen i vinter hi , I hvert fald for de der udviser rettigdig omhu og kærlighed 

til deres Ylva. 

Det er også tiden hvor man ser tilbage på året der er gået. Både på de sejladser man deltog i , men også de 

man eventuelt valgte fra. Hører man til de Ylva sejlere der også bruger båden til ”camping”  ser man vel 

også tilbage på den sæson hvor vi ventede på den sommer som aldrig kom……. 

Når vi i Ylva-klubbens bestyrelse ser tilbage på sæsonen 2017 er det med en stor glæde.  

Det er lykkedes os at vende tilbage gangen i deltagere til vores DM til en fremgang , og ikke kun en lille 

fremgang men fra 15 til 21 tilmeldte både. Det er lykkedes at få en del nye besætninger og både til at 

deltage , hvilket vi er meget glade for. Og dette momentum vil vi prøve at fastholde. 

 Det er også året hvor Super DM blev sejlet for sidste gang i det setup , for denne gang. Som vi skrev i 

September Nyhedsbrevet , har BB10-meter og Scankap99 valgt at gå deres egne veje i 2018. 

Ylva ’erne holder i 2018 DM i Korsør. Vi har i bestyrelsen lagt meget vægt på at DM afvikles så Centralt i 

Danmark at alle kan sejle dertil på max et døgn… 

Dertil kommer at Korsør Sejlklub er dygtige arrangører , og er gode til at lytte til hvad vi gerne vil med et 

sådan et stævne. 

Og det er her at I som medlemmer af Ylvaklubben har mulighed for stor indflydelse !! Vi vil fra bestyrelsens 

side gerne ved den kommende generalforsamling have en dialog  om hvorfor man deltager , eller ikke 

deltager !!  

Er medlemmerne på linie med det vi i Ylva bestyrelsen tror I ønsker , eller er der noget der kan gøres 

anderledes ? Det er ikke nogen hemmelighed at vi gerne ser  deltager rekorden fra 1998 slået . Ved 

stævnet 1998 i Kerteminde deltog 26 Ylva’er. 

http://ylva.dk/klubben/KongeRaekke2017.pdf  

http://ylva.dk/klubben/KongeRaekke2017.pdf
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De første opstarts møder er afholdt , og alle vil gøre deres bedste for at DM2018 bliver ”Super Ylva DM”. 

Der vil blive gjort en del tiltag for at højne de sociale arrangementer ved stævnet. Også her vil bestyrelsen 

gerne hører fra medlemmer der har gode ideer. 

Mere om dette i løbet af 2018 , bare I allerede nu for snakket med gasterne og får sat et stort kryds i 

kalenderen , 16 ; 17 og 18 august. 

Når vi nu har kalenderen fremme så holder vi også den ordinærer generalforsamling den 28. januar. 

Lige efter nytår kommer den officielle indkaldelse ifølge vedtægterne. 

Det kan ikke skjules længere ……  Ylva’en er en ældre Dame der skal tages hånd om. Vi har alle nogle ting 

der lige skal ordnes eller forbedres på vores båd. Disse projekter kunne det være rigtig fint hvis I ville dele 

med de øvrige Ylva ejere. Send billeder , beskrivelser til Bestyrelsen og vi vil lægge det på hjemmesiden til 

gavn for flere. 

 

 

Vi har fra DS modtaget følgende tilbud som vi gerne vil sende videre til medlemmerne : 

Til klasseorganisationer 

På vegne af Dansk Sejlunion sender jeg hermed information om Dansk Sejlunions Regelkursus (vest), som afholdes i weekenden 13-

14 januar 2018 hos Marselisborg Sejlklub. Vi håber, at I vil orientere jeres medlemmer om kurset. 
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Dansk Sejunions regelkursus (øst) afholdes i weekenden 3-4 februar 2018 hos Sejlklubben Køge Bugt, se mere på 

http://mit.sejlsport.dk/Kursus/Detaljer/66902974-6b82-e711-8110-70106faac331  

  

Formålet med kurset er at give sejlere et grundlæggende kendskab til kapsejladsreglerne med fokus på de regler, der gælder for 

kapsejlende både. Vil du gerne blive skarpere på reglerne og bedre forstå, hvad du har ret til, hvornår og hvorfor under en 

kapsejlads, så skal du overveje at deltage i kurset. 

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

Ho Ho Ho 123 F….. 

http://mit.sejlsport.dk/Kursus/Detaljer/66902974-6b82-e711-8110-70106faac331

