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Mens Løkke vakler og D. Trump sidder i det orale venteværelse og håber på, at Miss Monica Lewensky
fortsat er ansat som studentermedhjælper i Det Hvide Hus, - ja så sker der trods alt vigtigere ting her i
tilværelsen.!
Vi har holdt bestyrelsesmøde hos vores formand og vi har været til indledende møde med Nyborg
Sejlforening omkring DM i Nyborg til sommer.
Fra bestyrelsesmødet blev det endelig besluttet, at vi desværre ikke har ressourcerne til at udstille en af
vores både på Fredericia Bådudstilling 2017. En beslutning, som vi reelt er kede af, men vi arbejder fortsat
på, at vi i fremtiden kan være en del af kommende udstillinger.
Vi har også evalueret fordele og ulemper ved Super DM, som vi reelt synes, at Juelsminde slap godt fra. Der
var dog enkelte kritikpunkter skønheds fejl , som man kan opleve når det er første gang man holder et
Super DM.
Vi ønsker at forholdene, hvorunder at vi spiser sammen, skal blive bedre. Vi ønsker i fremtiden et eller flere
faste ”Ylva-borde”, og at der er mad nok til dem, der kommer lidt for sent. Socialt kan begivenheden blive
løftet, hvis vi samlet får lov til at ”profilere” os på land. I stedet for langsomme fadølsanlæg ønsker vi en
”Optimist-jolle fyldt med is og dåseøl. Blot for at slukket tørsten og komme hurtigere i gang med løgn
historierne på kajen.
Forholdene i Juelsminde på vandet var i orden, og bortset fra enkelte svipsere på banen, kan vi kun hilse
konceptet velkommen. Vi ønsker dog ikke at lægge os fast på et bestemt banesystem og vi vil lade det være
op til de enkelte baneledere og i samarbejde med Scancap 99 og BB 10-meter klubberne.
VIGTIGT:
Vi må erkende, at vi som ”iværksættere” til Super DM ikke har været i stand til at opnå det ønskede antal
både på ca. 20 både i hver klasse. Det var kun med ”hiv og sving”, at vi nåede det absolutte minimum på 15
deltagende både i Juelsminde.
Vi er ikke blinde for de signaler og vil allerede nu tænke alternative måder, hvorpå vi også i fremtiden kan
sikre, at vi fastholder vore status som en klassebåd, der kan sejle om DS-mesterskab. Vi har skræmmende
”forbilleder” i både X-99 og Luffe 37 klubberne. Klasser, der tidligere har været stærkt repræsenteret, men
som i dag reelt - som klassebåd i Danmark - er afgået ved døden. Vi VIL ikke følge med i kølvandet på disse
to - ellers så hæderkronede klasser. Vi VIL en helt anden og forhåbentlig farbar vej.
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SUPER-DM er aftalt til at blive afholdt den 18. og 19 august 2017 i Nyborg.
Konceptet bliver a la Juelsminde og der bliver sejlet på 2 ”op-ned-baner”, idet Molich, Luffer og muligvis X332 også deltager. Sidstnævnte 3 på deres egen bane. Vi vil fortsætte med at sejle på samme bane som BB10 og Scancap.
Vi kommer med flere oplysninger, når den tid kommer. Det er vores opfattelse, at Nyborg er KLAR. Så det
er op til jer nu at sætte kryds i kalenderen og planlægge og prioriterer allerede nu.
Forvarsel til GENERAL-FORSAMLING 2017 !
Der vil blive indkaldt til generalforsamling søndag den 26. februar 2017 i Fredericia. Dette sker i forbindelse
med Bådudstillingen, og vi vil forsøge at få sponsoret brunch eller en let frokost, hvorefter der er ”fri leg”
på udstillingen. Læg mærke til, at det er den første weekend af udstillingens varighed.
Flere detaljer i forbindelse med generalforsamlingen kort efter nytår sammen med den officielle
indkaldelse.
Uden at starte på formandens beretning i utide, så må 2016 betegnes som et år på det ”jævne”.
Super-DM blev en betinget succes, som vi er nødt til at fastholde, hvis vi fortsat skal ”overleve”.
I skrivende stund er DS fortsat ikke fremkommet med en afgørelse i den indsigelse, som blev sendt til
Appel-udvalget efter den omdiskuterede afgørelse ved DM, hvor det dog er sikkert at Persson vinder guld,
Borg vinder sølv, hvorimod der fortsat er tvivl om broncen.
Dog skal der kippes med flaget for de Ylva-både, der sejlede Fyn Ryndt fra Kerteminde. Det blev en super
spændene sejlads, der først blev afgjort inden for få bådslængder før mål linjen. Borg, Persson og Brøndum
vil sent glemme den sejlads.
Også stor respekt for de 4 både, der sejlede ”Jernmanden” – Silverrudder – single hand rundt om Fyn midt i
september. Uffe, Bo, Persson og Brian i helholdsvis DEN 77, DEN 35, DEN 69 og DEN 47 fik sig endnu en
oplevelse for livet. Og tidligere bankede Hans Klein i DEN 44 hele ORC-VM-feltet på Øresund i en doublehand-sejlads. Godt sejlet, til dem alle.
Overvej sejladserne for 2017, da det jo klart viser sig, at vi har båden/værktøjet til virkelig at markere os i
double-hand sejladserne. Ellers hold ”skruen i vandet”, når den tid igen kommer om 5 måneders tid.
Pas godt på båd og grej i vinterens løb og mød op med fornyet mod på kommende sejladser for 2017.
Vi ses i Fredericia den 26. februar.
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