Ylva klubben
10.Juni. 2016

Ylvaklubbens Nyhedsbrev nr. 2 2016
Om 2 måneder…….i Juelsminde….?

Om du kommer med en tur-rigget Ylva eller med en toptunet ….. er totalt lige meget. Bare du kommer. !!!

Vi har 40 års jubilæum og hvis det betyder noget for dig at være Ylva-ejer, så vil vi gerne se dig til vores
Super-DM i Juelsminde i weekenden den 19. og 20. august 2016. Der er foruden et officielt DM også
arrangeret en distance-sejlads for ”Tur-Ylva’er…. Alt sammen i festlige rammer og en jubilæumsfest, hvor
bl.a. Steen Kjølhede vil være æresgæst.
Tilmeld dig på Juelsminde Sejlklubs hjemmeside og glæd dig. Invitér gaster, venner, koner, registrerede
samlever eller elskerinden med. Du vil som Ylva-ejer ikke fortryde, at du deltog i den festlige begivenhed.
Kom til DM og glæd dig over at vi stadig er en klasse - lidt for sig. Vi, som elsker fart og højde, og aldrig
undgår en anledning til at feste med hinanden.
Kom og sejl en distance for at vise din passion for en smuk og utrolig velsejlende båd.
Bare kom.. - og så finder vi ud af, hvor du skal sejle… Juelsminde står for festen…!

Siden vores generalforsamling hos fantastiske Walsted Bådværft, så er næsten alle både kommet i vandet
og vi alle har været ude for at prøve tingene af til sommerens togter.
Der er handlet nogle både hen over vinteren, og vi vil gerne opfordre alle forhenværende og nytilkomne
ejere om at kontakte bestyrelsen for at få ordnet papirgangen med hensyn til medlemskabet af Ylvaklubben.
Der var begrænset tilmelding til Fyn Rundt, men de 4 tilmeldte både fik en fantastisk sejlads, hvor Per
Brøndum slog Leif Persson med 3 – 4 bådlængder….. Lars Borg blev nr. 3 og alle var i mål inden for få
minutter.
Jørgen Sunke sejlede Double-handed, men kom vist sent i gang med at få båden til at ”spille”, så han måtte
nøjes med en 3. plads. Flot og energisk kæmpet at alle 4 både i den tynde luft.

Ylva klubben
Det er bestyrelsens ultimative opfordring, at I alle kommer ud og sejle så mange lokale sejladser, som
muligt, samt at I alle ”sigter” mod DM i Juelsminde. Vi er hårdt presset af vores ”søstre”, BB 10-meter og
Scan-cap 10 meter, der alle deltager i vores jubilæumsfest. Vi får også besøg af Lufferne, X-332 og nogle X99ère, der vil sejle om ”klassemesterskaber” på nogle distancebaner.
Alle ”Store Klassebåde” deltager i festen, men lad os bare nyde, at være midtpunkt i festlighederne…. ( Vi
kan jo banke dem alle sammen, når det passer os..! )

Vi er bekendt med, at det har været lidt vanskeligt, at tilmelde sig på Juelsmindes hjemmeside, men
kontakt Per Brøndum eller Finn H. Nielsen for yderligere info eller hjælp til tilmeldingen. Man henter en
blanket på hjemmesiden som udfyldes og sendes på mail.

Vores hjemmeside er blevet opdateret med links til Juelsminde Sejlklub, så I kan hente yderligere info om
Jubilæumsstævnet der.

Bestyrelsen vil anmode alle om aktivt at gå ind på vores hjemmeside og skrive om tanker eller ideer om
Ylva’ens kommende fremtid som Klassebåd. Brug siden aktivt til at sælge og købe ting.
Der har i foråret og vinteren været en del handler og alle nye Medlemmer af klubben ønskes hjerteligt
velkommen. Og til alle jer tidligere ejere , god vind i fremtiden til jer også.
Sluttelig god sommer til alle og på gensyn i Juelsminde… Uanset hvilken stand din Ylva er i, så bør du møde
op, og deltage i festen, så vi kan sende et klart signal til Dansk Sejlunion om, at vi stadig ønsker at være
klassebåd, og dermed fastholde vores brugt båds priser.

På sigt, så skal vi tage stilling til om vi igen skal til Fredericia på bådudstilling, men det er en snak vi må tage
hen over sommeren.
Til sidst så har Ylva klubben fået doneret Ylva Filmen som Steen Kjølhede har købt fra DR’s arkiv. Dette kan
alle medlemmerne betragte som ”Jubilæums gaven” fra Bestyrelsen og Steen til Medlemmerne. Den kan
ses via et link på vores hjemmeside. Filmen er lavet af DR og beskriver denne unikke Båd Ylva’en
Link til Film : http://ylva.dk/Klubben.html

Med venlig Ylva-hilsen
Ylva-bestyrelsen.

