
                                                                                                                           

Ylva klubben Maj / Juni  2021 

Ylva klubbens  Nyhedsbrev 
 
 

Kære Ylva klub medlem 

Så kom sæsonen 2021 endeligt i gang ! For nogle med en stor skuffelse at starte ud med. Palby Fyn Cup’en blev aflyst da 

arrangørerne ikke i tide kunne få klare retnings linjér for afvikling af stævnet. For andre er 2021 startet perfekt. Ivan Pedersen 

købte  slut sidste sæson DEN28 og havde tilmeldt sig dette års One Star Challange fra Køge. Ivan’s Rødhætte var hurtigste båd i 

Sejladsen Rundt om Møn. Og henviste  Jan Hansen , I hans Figaro 2 ( The Beast) til anden pladsen og det med 40 minutters 

forspring !!! 

Der er i skrivende stund ikke forlydende om flere aflyste sejladser , vi tror at arrangørerne efterhånden har tilrettet sejlads 

bestemmelser til at kunne afvikles inden for de begrænsninger Myndighederne  har udstukket. Så kom endeligt ud på vandet og 

hvis jeres båd frem. 

I de kommende weekender afvikles både Clasic Fyn rundt fra Kerteminde men også Sjælland rundt sejles. 

Med dette korte Nyhedsbrev vedlægges også Indbydelsen og sejlads bestemmelserne til vores DM i Bogense i år. Der er allerede 

åbent for tilmelding nu !!  Til August er vi alle blevet vaccineret , og kan give den gas både på og uden for banerne. 

Så derfor skal Bestyrelsens opfordring til jer alle være :  Tilmeld jer nu  , Om I har ambitioner om en DM titel eller bare vil være 

en del af Ylva fælleskabet , så er DM stedet hvor flest Ylva sejlere mødes. Og særligt i År efter en lang træls tid med Corona kan 

der være behov for et Ylva smil = ”Når Max sejlglæde går op i en højere enhed”  

Der er endnu ikke lukket op for at vi må ses i klubhusene rundt omkring endnu , og derfor er den udsatte generalforsamling 

heller ikke kommet i kalenderen endnu. I hører mere når der åbnes. 

 

God Vind og en god sæson. 

Med venlig hilsen 

Ylva klubbens Bestyrelse 

 

 

 

 

 


