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Nyhedsbrev september 2017 

”Back to normal” 

DM i Nyborg blev et ”vendepunkt” på rigtig mange måder. Og alligevel ikke. !  

Stort tillykke til Leif Persson, der hårdt presset af Lars Borg igen hev titlen hjem. Så lige dér, blev der ikke 

foretaget nogen større revolution. Men alle os, der var med til stævnet, kunne konstatere, at der netop ved 

DM i Nyborg skete noget virkelig positivt og skelsættende. ”Nye både” med ”nye besætninger”, der virkelig 

fik ” vist, at de ikke var kommet for sjov. 

Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med, at vi har øget antallet fra 15 til 21 tilmeldte både, samtidig med at 

der var et stort antal ”debutanter”.  Vel at mærke ”debutanter”, der alle markant var med til at gøre 

stævnet til et sportsligt spændende og sjovt DM. Tak til alle, der deltog og i den grad mødte op med godt 

humør og sandelig også med top-tunede både.  

Resultaterne taler for sig selv.  

Vi skulle helt frem til sidste sejlads, før der kunne findes en vinder. Der var mange både, der i slutspurten 

kunne blande sig i topstriden, og mon ikke ”de gamle drenge i klassen” har fået noget at tænke over ? 

Ud over de meget tætte og spændende sejladser – 8 i alt -, var der også en del dramatik. DEN 48 var 

uheldig at tabe en gast i vandet. Efterfølgende var det et problem, at finde gasten i den oprørte sø. Han 

blev dog bjærget af DEN 96, efter at han havde ligget i vandet i al for lang tid. Alene hændelsen burde give 

både os selv, men så sandelig også den arrangerende sejlklub, nogle sikkerhedsmæssige panderynker. Det 

vil være en situation, som vi vil tage op på den kommende generalforsamling, da det ikke er første gang, at 

en YLVA taber en gast i vandet og efterfølgende ikke kan finde ham igen. Der burde nok være en følgebåd / 

på banen når vind og bølger når disse højder. Vi så 2 BB’er smide masten og ligge og drive omkring , indtil 

hjælp kom. Heldigvis var ingen kommet til skade , og som havde haft brug for hurtig hjælp, Men det kunne 

have været helt anderledes , hvis uheldet havde været ude. Herom meget mere senere. 

 

Og nu kommer det: 

Vi er meget tilfredse med den sportslige afvikling af SuperDM. Ingen tvivl om, at det burde være måden at 

afvikle vores kommende stævner på. Men sådan er det ikke længere.  



 
Ylva klubben 

 

 

BB-10 meter har valgt at afholde deres DM 2018 i Lemvig og Scancap 99 vil til Nordsjælland. Vi må erkende, 

at vi ikke er med på nogle af de geografiske forslag. Så derfor må vi i løbet af kort tid, finde en klub i 

farvandet omkring Fyn, Øst/Syd Jylland eller Vestsjælland.  

Men det sportslige kan ikke ”stå alene” !  Vi savner hyggen og det sociale samvær. Der er ikke tid til snak på 

molen, besøg i andre både eller overskud til en ordentlig præmieuddeling. Det er et savn, som vi bliver nødt 

til at tage alvorligt. Vi ”drukner” i havne, hvor vi ligger blandet mellem andre bådtyper og vi  ”drukner” ved 

store fester, hvor både Scancap, BB 10 og nu Molich 10 meter også har deres ”taletid”.  

Vores ønske om hensyn til ”bredden” i klassen kommer ikke til sin ret, og de mange præmier og historier 

om sjove og særprægede hændelser, kommer aldrig frem. Og uden denne bredde vil der være færre end 10 

både til et DM. Hvilket vi ikke ønsker med vores Klub. 

For at nævne et par eksempler: 

Vi kunne/skulle/burde have hevet samtlige nye både og besætninger op på scenen. De burde alle have haft 

mulighed for at fortælle ”deres historie” eller blot så vi andre kunne få sat ”ansigter” på. 

Og et mere grelt eksempel er, at vi havde en del præmier, som aldrig blev delt ud. DEN 44 med Hans Klein 

havde bl. a. – som lovet, sponsoreret 86 flasker rødvin til Ylvaklassen. Et ”sponsorat”, som vi meget gerne 

vil følge op på til generalforsamlingen til februar/marts. Vinen er sikret på Sydfyn indtil da. 

 

De sociale mangler ved Super DM, vil vi gøre noget ved.! 

Vi må i de kommende år tilbage til det oprindelige koncept eller sætte ”skrappere krav” til de arrangerende 

klubber. Vi må og skal ”komme hinanden mere ved”, når vi endelig mødes. Vi er i bestyrelsen fuldt bevidste 

om nævnte mangler. Mangler, som vi prioriterer højt. Derfor må vi ”back to normal” og formentlig blot 

være os selv ved de kommende DM-stævner. Herom meget mere senere og håber de fleste af Jer er enige 

heri. ? 

Og vi håber I vil give jeres mening til kende , om vi i bestyrelse er på rette vej? 

--- 

Husk at få sejlet en efterårs sejlads eller flere. Der er fine efterårsstævner i alle landsdele og vores 

opfordring herfra bestyrelsen er, at vi skal ud og ”vise flaget”, for vi har båden, der under rette vindforhold 

kan gøre en forskel. En særlig tanke til de både, der skal sejle ”Silver Rudder”, singlehand Fyn Rundt. Held 

og lykke til de ”jernmænd”. Vi følger med jer. 

--- 

Vi modtager gerne forslag til steder, hvor vi kan afholde vores generalforsamling, kommende DM’s , forslag 

til nye tiltag/eller ting, som presser sig på. Det er i sidste ende vore egne aktiviteter, der holder vores gamle 

både flydende og dermed også priserne oppe. 
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Vi har et bestyrelsesmøde i nær fremtid og her vil vi komme helt ”ud i krogene” og umiddelbart efter 

komme med et bud på, hvordan den kommende fremtid kan se ud. 

Skriv eller ring til én af os, hvis I har et input eller en idé til emner, som vi skal have lavet om på. 

1 – 2 – 3 ….. ! 

Sejlerhilsen 

Ylva-bestyrelsen 

 


