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NyhedsBrev Ylva klubben 

DM 2018 vil helt sikkert blive husket på flere ting. Men det der nok vil blive husket især , var den parathed 
og angagement der blev vist af Korsør Sejlklub. Dette ikke kun ved selve stævne afviklingen , men også at 
en ildebrand i bygningen der huser klubhus , bad og toiletter samt restauranten på havnen , ikke kunne slå 
de mange frivillige ud ud af kurs. 

Der blev i løbet af sent torsdag aften og fredag formiddag skaffet Toilet og bade vogne. Der blev rejst et nyt 
telt til bespisningen osv. En fantastisk indsats !! 

Stævnet blev afviklet med hele 8 sejladser , med letvinds sejlads fredag , og en del mere blæst lørdag. 

Ny Danmarks Mester i Ylva klassen blev Lars Borg og besætning , Korsør  og sølv blev det til Leif Pehrson 
Kertminde;  , og Bronzen tog Martin Staal , Thurø 

Stort tillykke herfra , og for Lars Borg var det rart at kunne bytte de 2 seneste års anden pladser ud med en 
første. 

Det var under hele stævnet tæt med skiftende vindere og placeringer, intet var afgjort før til sidst. Og der 
var meget lille spredning i feltet generelt. 

Se hele resultat listen via link her eller hjemme siden : 

https://www.sailwave.com/results/Ylva_dm_2018%20Results.htm 

 

Der blev under stævnet taget en masse billeder som kan ses på dette Link lige nu og senere i vores ”eget” 
fotoalbum på hjemmesiden. Link 
https://drive.google.com/drive/folders/1r6hCHLVC5spmC0K54XXwKW1MiilxBiDl 

 

Lige hjemkommet fra DM venter næste opgave ! Som skrevet i sidste nyhedsbrev , har vi i Ylva klubben fået 
mulighed for at komme på den flydende bådudstilling i Ihøj havn. Se link til udstillingens hjemme side her : 

http://www.ishojbaadmesse.dk/ 

Vi mener i Ylva klubbens bestyrelse at det er alletiders muighed for at kunne fremvise vores smukke båd. 

DEN 22 , Frank Back Madsen stiller sin nyrenoverede båd til rådighed for klubben  

Derfor har vi brug for jer medlemmer til at bemande udstillingen , og det giver jo også mulighed for at se 
udstillingen. Hvor en masse udstillere af både og udstyr er klar til at tage imod. 

Jeres opgave bliver at tage imod de Ylva interessede besøgende med en sejler snak og besvare spørgsmål ! 

Send hurtigt retur til en af os fra bestyrelsen hvilke dage og tider det kunne passe lige dig ! 

Er du flexsibel og kan en af flere dage så lad os det vide. Så skriv eventuelt de dage på måske med 
prioriteret rækkefølge 

https://www.sailwave.com/results/Ylva_dm_2018%20Results.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1r6hCHLVC5spmC0K54XXwKW1MiilxBiDl
http://www.ishojbaadmesse.dk/
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For de der eventuelt skal over broen for at passe stand , vil Ylva klubben refunderer Bro billeten 

 

Find en tid i listen nedenfor der passer dig og send en mail eller ring 

tidspunkt 
Fredag d.  31. 
august 

Lørdag d. 1 
September 

Søndag d. 2. 
September 

10: 00 til 13:30       
13:30 til 18:00       

 

Ved stævnet i Korsør blev det også muligt at købe den nye Ylva Klub trøje som vi præsenterede i sidste 
nyhedsbrev 

Men for alle jer der ikke var til DM af forskellige årsager , kan den jo også købes. Prisen for denne fine Pelle 
P sejler Pole med Ylvatryk som beskrevet , blev 380kr  Trøjen uden tryk sælges i butikkerne til 599 kr. Så det 
er et kup I kan gøre her  Den har mange lækre detaljer og oser af stil  

Tag fat i Per Brøndum , som ligger inde med trøjerne ,  

              

                                                                        

                          Trykket på ryggen    trykket på brystet 

 

Med sejler hilsen 

Ylva Klubben 


