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Ylvaklubbens Nyhedsbrev nr. 1 2016
Nytårstaler, terror, løfter, ønsker og målsætning, glæder og skuffelser…. 2016 vil formentlig indeholde lidt
af det hele….?
Men til alle jer fra alle os…..

Godt nytår….!

Først et farvel til 2015, der bød på en super udstilling i Fredericia. Her gjorde vores båd stort indtryk over
alt. Og op til udstillingen blev det også muligt at kunne bestille en ny Ylva hos TUCO i Fåborg.
I 2015 var der igen mange sejladser, hvor vores Ylva blev eksponeret på bedste vis… DH, single- og doublehand. Ingen nævnt og ingen glemt. Og alligevel så var Fyn Rundt fra Kerteminde og et fantastisk arrangeret
DM i Sønderborg nogle af vores mærkesager.
2016 bliver også et skelsættende år. !
Et fælles DM i Juelsminde til august med Scankapp 99 og BB 10 meter…. + måske flere endnu..det bliver
stort. Ikke alene fordi vi er sammen med ”søster-både”, men fordi vi i Ylvaklubben har 40 års jubilæum. Det
vil blive noget helt specielt og Juelsminde sejlklub er klar til at give den gas. Herom meget mere i det nye år.
Vi SKAL mødes den 12. marts hos Walsted, hvor der er ”know how to be owner of an old boat”. Der vil
være tips & trix til, på en nem og billig måde, hvorpå vi kan holde båden flydende. Vi mødes kl. 12 til let
frokost og efter nogle spændende timer hos Walsted, så er der generalforsamling i Thurø Sejlklub.
Forventet afslutning kl. 19 efter endt fællesspisning. Program følger med speciel indkaldelse til
generalforsamlingen.
Men sæt endelig dagen af …. Den 12. marts 2016. Tag endelige kone, kæreste, supergast, nabo eller dit
registrerede parforhold med. ☺
Vi hverken sover, er gået i vinterhi eller på anden måde glemt Ylva’en i planlægningens stund. Læs i øvrigt
Bådnyt fra november og se, hvor megen sejlsportshistorie, vi skal forsvare.
Har i særlige emner der ønskes belyst den 12. marts hos Walsted , så send dem gerne til Per Brøndum.
Vi forsøger at arrangere en ny og spændende Ylva-dag til inspiration for den kommende sæson.

Hilsen Ylvabestyrelsen.
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