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Nyhedsbrev 
Lock-out eller strejkevarsel ? 

 
Det er totalt ligegyldigt, om du er på den ene eller den anden side af den aktuelle situation, fordi: 

Lige om lidt, så skal din ny polerede Ylva i vandet og formentlig fyrres af i en lokal sejlads  

I vinterens løb er der intet sket, der umiddelbart kan true vores position, som Danmarks mest traditionsrige 
og mest attraktive kapsejladsbåd, der samtidig opfylder alle betingelser for en rolig og sikker – endda 
måske romantisk - tursejlads. Den position vil vi i bestyrelsen gøre alt for at fastholde. 

 

Aktuelt,:   Vi har ”fat i ørerne” på Korsør Sejlklub, med hensyn til årets DM. Men fornemmer også at Korsør 
har styr på tingene. Der kan komme nogle overraskende tiltag vedr. overnatning, men herom nærmere 
senere. 

Vi vil sætte stor pris på, at I er lige så forberedt, som til sidste års DM i Nyborg. Forskellen vil bare blive  
mærkbar i Korsør frem for i Nyborg. Nemlig den, at vi er uden utidig indblanding af Scancap 99 og BB 10-
meter. 

Vi bliver helt ”alene”, og det bliver godt at komme tilbage til vores gamle koncept, hvor vi kan snakke, 
hygge, sejle og have det sociale samvær, som vi er så kendt – og berygtet for.  

Vi har et håb om, at alle de Ylvaèr, der er i vandet kommer til Korsør. De fleste for at sejle DM, men dem, 
der kunne tænke sig at opleve – genopleve den gamle Ylva-stemning er meget velkomne, uden at deltage i 
DM’et .  Der vil blive mulighed for tilmelding til  fællesspisning, uanset om man kommer for at sejle DM 
eller for at hyggesnakke. Der er reserveret samlet havneplads til alle – uanset om du vil sejle med om 
”fidus-bamserne” eller blot vise os din flotte båd. 

Mere om DM senere…. Vi i Ylva klubben og Korsør Sejlklub skal nok blive klar .....Hvad med dig ? 

 

Ellers er der flere kapsejladser, som er særdeles attraktive for os. 

Fyn Rundt fra  Bogense fra den 25. Maj og ugen efter fra Kerteminde. Vi opfordrer alle til at sejle fra 
Kerteminde, hvor Fyn Rundt Classic foregår. Vi burde kunne samle vores eget løb, så sigt efter denne 
sejlads. 
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Columbus Marine 1 + 2 star fra Middelfart sejlklub ,  der Sejles  lørdag d 16. Juni. En fin Sejlads hvor man 
kan vælge at sejle Single hand eller 2 hands. 

 

Der er flere lokale sejladser: Als Rundt,  Ø-havet Rundt,  Agersø Rundt, Brandsø Rundt ( Middelfart igen !!)  
og flere andre ”2-star-sejladser” rundt om i landet…. Brug Facebook og lad os få en dialog på den ”spøjse” 
portal. Kig lokalt og gør noget. 

A pro pos: Facebook. 

Vi har aftalt, at der skal mere information til. Der er handlet mange både det sidste par år. Lad os bruge 
Facebook til at kommunikere…. Og lad sladren løbe løbsk. Det er I medlemmer der kan være med her !! 

Det er jer der skal hjælpe os med at leverer informationerne og rygterne , bare det ikke er Fake news  

 

Rorformen er næsten på plads, og der er stadig mulighed for at få sit navn eller Firma navn indgraveret i 
formen.  

Men det koster et mindre beløb. 

Målet er, at rorformen vil blive præsenteret på DM-stævnet i Korsør. Det bliver stort. 

 

I øvrigt: Kom nu ud og vis vores flotte båd. Tur eller til race. ?  Lige meget !  Når vi kommer ind i fremmed 
havn eller i vores hjemhavn, så kommer der altid mindst èn og hjælper en Ylva.  Det er ikke en grundlov i 
ret mange andre bådklasser. 

Der kommer nyhedsbrev igen i Maj…. Vi vil blot sikre os, at I alle vil lade sofaen stå et øjeblik,  og kommer 
ned på havnen. Ikke i haven, men på havnen.  

 

Lockout eller strejkeramt… det kan kun blive sjovt som Ylva-ejer. 

Med  Ylvahilsen 

 fra  Ylvaklubben  
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