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Ylvaklubbens Nyhedsbrev nr. 3   2016 

 Ny Danmarksmester – næsten ny! 

Midt under OL i Rio - i farvandet ud for Juelsminde blev der sejlet i alt 8 sejladser om vores DM-titel. 

Her skulle der næsten mål-foto til, - og vi skulle hen til sidste sejlads, før den nye Danmarksmester kunne 

fejres. 

Legendariske Leif Persson fra Kerteminde vandt med et enkelt point og spændingen varede  til kort før 

mållinjen i sidste bane ben. Leif sejlede generelt stabilt og befandt sig konstant i ”top 4” i samtlige 

sejladser. Netop denne stabilitet var nok til at sikre endnu et flot danmarksmesterskab, der efterhånden 

tæller ikke mindre en 10 af slagsen. Flot sejlet under de lidt vanskelige vind forhold. 

Og lige så flot sejlet af Lars Borg fra Korsør, der med sin besætning sejlede en sikker 2. plads hjem. Der har i 

mands minde altid været mindst én aktiv Ylva i Korsør og godt at se, at der fortjent kom en medalje hjem til 

familien Borg. Mon ikke, at Lars kommer igen næste år og med lidt mere stabilitet, så er han bestemt en 

seriøs udfordrer til Leif Persson næsten enevældige dominans. 

Bronzemedaljen blev reelt vundet af Per Brøndum, Svendborg, men en tvivlsom juridisk skrivebords-

afgørelse, med mærkelig godtgørelse  gjorde, at Per Brøndum blev frataget sin fortjente 3. plads, der i 

stedet gik til Fl. Fjord.  

Per Brøndum havde ellers vist en formstærk fremgang og med lidt mere held burde Per have været på 

podiet.  

Der var  2 ”nye” både med. Ernst Krag , Horsens og Bo Lindegård fra Middelfart. Begge både gjorde sig 

bestemt bemærket, og vi ser frem til gensyn med Jer. Velkommen til og husk, at få jeres startgebyr retur.:-) 

Det skal også bemærkes at ”næste generation” er på vej. Både Leif Pehrson (Den69) ; Uffe Bisgaard(Den77) 

og Ernst Krag (Den4) havde deres døtre med som henholdsvis gast og styrmand. Godt gået piger ☺ 

Der var desværre en del sidste øjebliks afbud, men vi holdt os lige inden for DS` krav om mindst 15 både til 

start. Stor tak til alle de både og besætninger, der havde ofret tid og ressourcer til en sjov og spændende 

weekend i Juelsminde. 

En særlig tak til John Jalving (Den81) der udviste stort sportsman shipe , ved at møde frem trods han havde 

fået afbud lige op til stævnet og måtte ”låne” nogle gaster. 
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Under bestemt festlige og hyggelige forhold i teltet, hvor både Scan-kap 99 og BB 10-meter sejlerne var 

samlet til præmieuddeling gik vores Jern-genua igen til Fl. Fjord, der som debut-fordækker, under de sidste 

sejladser havde klikket faldet af fokken – ikke én, men hele 2 gange. Dette resulterede i, at båden i 

mærkerundingerne kun havde et fald til rådighed på fordækket, hvilket skabte en del panik ombord. 

Begynderfejl…..!!!! Og undren hos andre både( var det nu en smart ting Mesteren havde fundet på…) 

I anledningen af Ylva klubbens 40 års jubilærum var Steen Kjølhede og frue inviteret, og der blev fortalt 

mange gamle ”røver historier” i løbet af aftenen. 

Det var – set fra bestyrelsen en ubetinget succes med SuperDM, og med få rettelser på vandet, så virker 

konceptet.  

Vi hører gerne fra alle Jer, der måtte have en kommentar til afviklingen af stævnet. Godt og ondt. Plus og 

minus. Positivt og negativ. I bestemmer. 

 

Der kan ske ændringer, men det er vejen frem, hvis vi fremover skal sikre en attraktiv afvikling af vores DM-

stævner. 

Generelt må vi konstatere, at de Store klassebåde kæmpede side om side, - og Juelsminde vandt. ! 

 

Nyborg sejlklub har allerede ”lagt billet” ind på næste års afvikling, men den endelige beslutning tager vi 

først, når vi har hørt fra Jer og når vi har fået lavet en evaluering sammen med BB 10 og  Scankap. 

 

Det skal nævnes, at vi fik kraftig hjælp fra Colombus Marine med en hel model af en Ylva som 

fremover vil være vores absolutte 1. præmie. 

 Økonomisk tilskud fra Pantaenius, præmier fra XL-byg, vingaver fra Hans Klein, der i sin nyerhvervede 

Ylva, nr. 44 allerede nu har meldt sig som deltager og som vin-sponsor – via HOLTE VINLAGER – i 2017. 

Stor tak og respekt for det. 

Håber I alle er kommet godt hjem, og til Jer, der desværre var forhindret: Planlæg allerede nu næste års 

DM-begivenhed. Lad os vise Danmarks sejlerverden, at vi fortsat er seriøse med vores både, at vi fortsat 

mødes for at have det sjovt og at den energi, der er langt i vores både også kan omsættes, når vi en gang 

ikke kan mere. 

Det blev klart bevist i Juelsminde, at vores sammenhold  - er vores styrke. 
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