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Med den fine vejrudsigt til Påsken , står den jo nok på båd klargøring hos de fleste Ylva ejere. Der skal smøres nyt bundmaling på og
poleres til den store guld medalje. Og så må have arbejdet vente en stund endnu 
Nogle af jer har sikkert været i gang i løbet af vinteren med at smukkeserer den gamle Dame. Husk at sende billeder og triks til
bestyrrelsen , så vi kan ligge det på hjemmesiden. Derved vil vi øge interessen for vores både og inspirerer hinanden til at holde
vores smukke både ”up to date” . I er også velkomne til at ligge det på Facebook gruppen Ylvaklubben.
Der er kommet godt gang i vores nye ror-form. Der er i skrivende stund støbt 5 nye ror hos JS Formbyg. Det lyder samstemmende
fra alle der har været igang med at skille de gamle ad , at dette ikke er frås. Der har været skæve ror , ror fyldt med vand ! samt ror
med begyndende tærring , der hvor laskerne var svejset i inde i roret. Dette fordi disse ikke var rustfri stål , samt roret ikke havde
været tæt !!
Nogle har genanvendt den gamle ror-stamme og andre har købt JEFA ror stamme , samt Tomas , DEN 72 der har fået lavet ny hos den
lokale smed. Jeg vil få lagt priser og billeder på disse JEFA stumper på hjemmesiden , hvis andre vil igang.
Vores DM i år er jo i Middelfart som tidligere skrevet. Vedlag denne mail også indbydelsen til DM. Det er lykkedes Bo Lindegaard fra
Middelfart at få lavet en aftale om pris billig overnatning med Millings Hotels i Middelfart.

Der ligger et tilbud på 699,- for dobbelt værelse og 599,- for enkelt værelse incl morgenmad men senest booking d 1/5… I skal
ringe/skrive direkte til Rikke og siger det er i forbindelse med Ylva DM aftalen. Dette er ½ pris af det vi betalte i Nyborg for 2 år siden.
Og derfor også den korte booking tid , da DM jo ligger på et tidspunkt hvor Hotellerne ellers ikke har problemer med at få fyldt op.
Rikke Sørensen
Reception & Konference
Telefon : +45 6343 6363
Email : park@millinghotels.dk
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Til slut vil jeg gerne som i sidste Nyhedsbrev opfordre de Ylva ejere der allerede nu ved at de skal sejle DM 2019 i Middelfart om at få
sig tilmeldt !! Det er væsentlig nemmere at ansøge sponsorer og frivillige til et sådan stævne med en masse tilmeldte både , end på
et ukendt antal !!
I kan allerede på dette Link starte tilmelding : https://www.manage2sail.com/da-DK/event/YlvaDM2019#!/
Og der er I øjeblikket 5 stk på listen !

Med ønsker om en god sæson
Ylva Klubben

