
                                                                                                                           

Ylva klubben Juni 2019 

Ylva klubbens  Nyhedsbrev 
 
                                            
 
Kære Ylva klub Medlem 

Vi har i klub bestyrelsen de sidste år arbejdet med at få ”bredden” med til vores DM stævner. Derfor er der blevet taget nogle 
initativer , samt vi har haft forespørgsel  ude hos jer medlemmer om hvad der skal til for at overtale en Ylva ejer til at deltage i 
klubbens DM sejladser. Et af initiativerne var at få ”de skrappe drenge” til at give tips og tricks fra sig ved et trænnings stævne. 

Et sådant stævne skulle være afviklet 22. Juni nede på Thurø. Dette stævne er vi nødt til at aflyse.......Der er tilmeldt 2 både !! 

Her to uger før kan vi ikke lade Thurø sejlklub være klar med alle deres frivillige og materiel , og vi som klub kun kan stille med 2 
både.  Derfor har vi  i samarbejde med Thurø valgt at aflyse. 

Vi skal i Bestyrelsen i den kommende tid evaluerer på hvad der så kan gøres , eller om vi skal stille os tilfredse med det antal der nu 
gider tilmelde sig og møde op til vores DM. 

Her kan I som medlemmer hjælpe os meget. Vi modtager gerne forslag til hvad I mener der skal til.  

 

Kapsejlads sæsonen blev ellers skudt igang med en Ylva triumf af de større. Af 4 startende Ylva’er til Fyn rundt stod der 2 på podiet 
med flot 1. plads til Leif Pehrson  og 2. plads til Bo Lindegaard overalt !! Virkelig flot sejlet i et stærkt felt.  Derfor stort tillykke herfra. 

Det resulterede i fine omtaler i pressen  af vores fine skib , hvilket vi jo godt kan lide  

 

Arkiv Foto af Leif for fuld gas, som vi kender ham. 
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Vi håber I alle er kommet godt igang med sæsonen  hjemme i jeres klubber , og også her giver den gas som Leif gør. 

Nogle er også begyndt at planlægge sommertogterne , men inden disse går løs er der masser af muligheder for at komme ud at vise 
jeres smukke både frem. 

Sjælland rundt er her 14 dage før  start kravlet over 100 tilmeldte , link her : 

https://www.sjaellandrundt.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageName=default.aspx 

Men der findes også mulighed for mindre krævende sejladser 2 handed eller  single handed. Middelfart sejlklub 
arrangerer  den 22 juni Columbus Marine 1 + 2 star cup i Lillebælt: 

https://www.2starcup.dk/ 

Og Sønderborg Yacht club afholder Als rundt næste weekend 15 Juni. 

https://www.syc.dk/als-rundt-2019 

Men højde punktet for dette års sejladser må være Klubbens DM I Middelfart fra 15. august. 

Middelfart er klar med et stævne vi alle vil være stolte af. Så derfor er det også vigtigt i alle der påtænker jer at deltage 
får tilmeldt jer !!  Der er nu tilmeldt 7 både men kom nu ud af busken og få jer tilmeldt !!! 

Link Her : https://www.manage2sail.com/da-DK/event/YlvaDM2019#!/entries?classId=1ef93a3b-9ce7-42a8-a2e7-a4fd44e70dcd  

 

God Vind 

Mvh 

Ylva klubben 
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