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Men hvorfor skal en Ylva på bådustilling…???

Fordi vi kan…….!!!
Kære Venner og Veninder…… det blev en tynd kop The med efterårets kapsejladser og I har alle
undskyldningen i orden…. Det var en fed sommer !!!
Og selv om der ikke var mangel på opfordring herfra, blev både sejladserne i det sydfynske og klassikerne
på Øresund tyndt besat med Ylva’er. Der var 3 både i Dyvig til Last Fight og ingen til Stelton i Vedbæk. Lidt
trist, men vejrguderne svigtede ikke nogen af stederne. Det var fantastisk sejlvejr og alle andre bådtyper
skulle virkelig gøre sig umage blot for at komme i nærheden af os….. ( Dyvig )…! På Øresund lå der nogle
overalt-placeringer, der desværre ikke blev udnyttet.
Men som nævnt, blev det en lang sommer og det er ok, hvis nogle af Jer blev trætte til sidst…☺

MEN….
....... nu står en spændende – og måske ”skelsættende” - vinter foran os. Mens alle går og finder vinterplads
til sejl og andet grej, så er der én båd, der allerede nu er i fuld gang med forårsklargøringen. Det er Per
Brøndums flotte Ylva, DEN 86, ”Havanna”, der er ved at blive klargjort til den kommende bådudstilling i
Fredericia til februar/marts.
Vi har i bestyrelsen besluttet, ansøgt og fået 100 % accept af, at vi får en Ylva-stand på bådudstillingen i
Fredericia til foråret.
Det er samtidig besluttet at give den ”max- gas”, for det bliver formentlig 1. og sidste gang i lang tid, hvor vi
får lov til at være med blandt alle de nye – mystiske – konstruktioner, der dukker op rundt omkring.
Vi skal bruge en masse hjælp og assistance til både at være på standen, men i høj grad også til at bygge den
op. Vi skal bruge et pænt stativ, gulvtæppe, repos, trappe, lys, møbler, div. fotomateriale og AV-udstyr til at
vise foto/film på standen.
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Vi har fået den mest attraktive placering, man kan tænke sig. Og vi må hermed opfordre alle, der har en idé,
til at komme frem i lyset. Vi har selv en masse initiativer, der burde kunne føres ud i livet, hvis vi hjælper
hinanden, så får vi en stand, der vil blive husket i mange år.
Skriv eller ring til os… og fortæl om dine synspunkter…

Og husk, at vi gør dette for at promovere vores båd, så vi han holde vores ”brugt-båds-priser” på et
acceptabelt niveau. Og for at sprede interesse for vores båd….. !!! Ganske simpelt.
Vi kommer til at stå i umiddelbart i nærhed af folkebåden, men mere attraktivt.

Umiddelbart synes der lang tid til, men vi kan oplyse om, at vi er langt i forberedelserne, så kom gerne
hurtigt med nogle forslag til ”happenings” på standen.?? Vi arbejder selv på flere fronter med at finde en
vinkel, der er interessant for pressen… og det er som bekendt den vej, vi skal.

Generalforsamling 2015
Og det gør så også, at vores faglige vinterarrangement er ”gemt” til næste sæson. Og da vi i vores
vedtægter har fundet det legalt, vil vi indkalde til generalforsamling under bådudstillingen i Fredericia 2015,
så kan vi allerede nu offentligøre både tid og sted.
Generalforsamlingen for 2015 bliver afholdt søndag den 8. marts 2015 kl. 1400 i Messecentret, Fredericia.
Der vil være kaffe og kage og vi forventer, at det tager max. 2 timer. +/- .
Kom i god tid til udstillingen, gør nogle iagttagelser, og da det er udstillingens sidste dag, så er der efter
generalforsamlingen mulighed for at returnere til udstillingen for at gøre nogle fornuftige handler med div.
udstyr.
Sæt et stort X kryds i din kalender for søndag den 8. marts. Vi vil forsøge med gratis adgang for Ylva-sejlere,
enten via sponsorer eller via klubkassen. Herom nærmere senere.
Formandens officielle indkaldelse til generalforsamlingen vil blive fremsendt på et senere tidspunkt, jfr.
statutterne i vores vedtægter.
DM 2015:
Sønderborg Yacht Club har netop givet accept på at de vil afholde vores DM 2015. Det vil blive lidt specielt,
idet vi sideløbende med vores traditionelle op/ned-baner, vil afholde et ”tursejler-DM” om lørdagen med
en distancesejlads i Flensburg Fjord for de Ylva’er, der ikke er til ”hard-core” kapsejlads og som vi ikke plejer
at se til DM. Vi byder således alle både velkommen, og kan tilbyde en aktivitet, der helt sikkert stiller krav til
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båd og mandskab. Uanset om der skal sejles om Dansk Idræts Forbunds guldmedaljer eller om en stor
købmandskurv fra Fleggaard.

Men husk….!!! Vi har flyttet DM/distance til weekenden den 14. 15. og 16 august 2015. ( En uge senere
end de seneste år ) for ikke at konflikte med skoleferien som jo blev flyttet for et par år siden.
Den traditionelle kamp om medaljer foregår fredag den 14. og lørdag 15.. med reservedag søndag den 16.
Men distancen for tur-Ylva’er foregår kun lørdag den 15. august.
Sønderborg Yacht Club er vært for en sjov fest om lørdagen for alle Ylva sejlerne.

Dette var de aktuelle nyheder fra bestyrelsen, men vi må erkende, at vi er løbet lidt ”tør” for emner til den
kommende klub-kasserer. Da Søren desværre har valgt en alternativ bådtype, må og skal vi finde en ny – et
nyt bestyrelsesmedlem med hang til tal…..! ??
Emner modtages…!
Allerede nu må I gerne skrive/ringe om Jeres resultater / ture for det forgangne år, 2014. Vi skal bruge Jeres
beretninger i en folder, der kan/skal udleveres på udstillingen.
Selv mindre kapsejladser, - lokalt - har også interesse. Og til alle Jer, der har opnået nogle
bemærkelsesværdige resultater nationalt – og dem er der nok af – så vil I blive kontaktet inden årsskiftet af
bestyrelsen for yderligere oplysninger og detaljer om Jeres bedrifter.

Ud over Sunkes dominans i 2-star-sejladserne, så har vi hørt, at Leif Persson, som debutant blev samlet
vinder af aftenkapsejladserne i Kerteminde og at Erik Borg endelig fik en sejr over den hurtige BB-10-meter
fra Skælskør i Agersø Rundt, at alle i Roskilde Fjord frygter de hurtige Ylva’er, at der var 3 Ylva’er til start i
Silverrudder, at de ”Slesvigske” Ylva’er stadig sejler og måler fint ind med genua - … og så videre…!?
…… kom med oplysningerne, så formidler vi dem på vores kommende stand men også gerne på
hjemmesiden.
Vinterens generalforsamling vil desuden blive en fin anledning til at hilse på nogle af klubbens nye
medlemmer.. og dem er der efterhånden en del af…. Heldigvis og velkommen til.:-))
Ingen nævnt og ingen glemt.
”Pak jeres Ylva ind og kom selv ud”!
Bestyrelsen nov. 2014

