25.-30. JULI 2021

FYN RUNDT
FOR BEVARINGSVÆRDIGE SEJLSKIBE

SØNDAG DEN 25. JULI

TIRSDAG DEN 27. JULI

TORSDAG DEN 29. JULI

MANDAG DEN 26. JULI

ONSDAG DEN 28. JULI

FREDAG DEN 30. JULI

SVENDBORG

ÆRØSKØBING

FAABORG

ANKERPLADS

ASSENS

MIDDELFART

RESULTATERNE BLIVER OPDATERET PÅ FYN-RUNDT.DK
EFTER HVER SEJLADS

NU tager vi også imod

MobilePay

Tlf. 61 46 25 40

Tilføj skibets navn i tekstfelt

Arrangementskomite: Jan ”Jay” Brun Jensen

Vagttelefon: Jay Jensen

61 46 25 40
KANAL 77 VHF
Dette er Fyn Rundt´s Call Center.
Alle spørgsmål bedes i første
omgang rettet hertil.
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Løbsledelse
Sune Blinkenberg, dommer....................................... 23 35 22 59
Jan ”Jay” Brun Jensen, Koordinering/planlægning .61 46 25 40
Pressechef
Lise Mortensen .......................................................... 40 27 49 58
Følgeskibe
Speditøren MHV 909: Kaptajn Mogens Grimstrup.... 40 46 27 35
Elephanten: Kaptajn Erik ........................................... 40 36 48 46

25.-30. JULI 2021

FYN RUNDT
FOR BEVARINGSVÆRDIGE SEJLSKIBE

DOMMERSKIB OG MÅLTAGNINGSSKIB

Måltagningsskib Elephanten

Dommerskib MHV 909 Speditøren

I år får vi hjælp af marinehjemmeværnet med MHV 909 Speditøren ført af Mogens Grimstrup
fra Struer, der i mange år har sejlet dommerbåd på Limfjorden rundt. Dommer Sune Blinkenberg
vil være ombord på Speditøren og lægge startlinjerne, samt lave alle starterne.
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FYN RUNDT
- NU OGSÅ PÅ YOUTUBE
Se den skønne film
“Friend ship”
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Vi får gennem de 30 min filmen varer et godt indblik i,
hvad der sker på turen, og hvad der binder deltagerne/
besætningerne sammen. Det vil være tydeligt for seeren
af filmen, at sejlads på de smukke gamle træskibe er for
alle uanset alder eller forudgående viden om sejlads, og
at man i sejlads finder fællesskab.
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Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe er indbegrebet af
fællesskab, åbenhed, god stemning, fester og sammenhold. Det er på de mange smukke sejlskibe at
gamle venskaber holdes ved lige og nye dannes.
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På mållinjerne vil Elephanten ligge og måldommer Erik og Elo som kender skibene godt, vil
notere jer når I går over mållinjen.
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LIDT OM DE FASTE PROGRAMPUNKTER…
Kapsejlads
Fyn Rundt er først og fremmest en kapsejlads. Vi skal sejle indædt men venskabelig kapsejlads.
Sejladsreglerne er de Internationale Søvejsregler. Vi passer på os selv, hinanden og skibene.
Vinderne findes efter det gode gamle ”Hvem kommer først” princip.
Fair Play Konkurrencen
Som ordet siger, er Fair Play Konkurrencen der hvor sportsmandsånd, intellekt, paratviden, godt
sømandskab og atletiske evner går op i en højere enhed og skaber noget der er langt større end
summen af enkeltdelene. Fair Play Konkurrencen foregår første gang i Ærøskøbing som en dyst
mellem skibenes besætninger. Det fremgår af programmet hvornår der afholdes konkurrence.
I år er de arrangeret af friske unge søfolk.
Morgenmad
Grundet Covid-19 er det i år ikke muligt at samles til fælles morgenbord, men værtsbyerne
tilbyder en pose blandet morgenbrød om morgenen på afsejlingsdagen på havnene.

SKIBENE KAN FØLGES PÅ INTERNETTET

Se Trac-track på www.fyn-rundt.dk hvor man om aftenen tillige kan se
resultaterne af dagens sejladser.
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SVENDBORG

Havnekontor
/ Havnevagt
62 23 30 80 (VHF 16)
EL
Ved Honnørkaj, Frederiksø
og Sejlskibsbroen
El Vagt
Havnekontoret, 62 23 30 80
Vand
Ved Sejlskibsbroen og
Honnørkajen. Der er ikke
vand på Frederiksø
Indkøbsmuligheder
Føtex, Coop365 og
Rema1000 ved Nordre Kaj

Affald
Ved Sejlskibsbroen
og container ved ny
servicebygning. Container ved
Frederiksø. Flaskecontainer
ved Hjortø-færgen

Dankortautomat
Parkeringsplads bag Det Gule
Pakhus. Gå igennem porten.

Andet nyttigt
Maritimt Center 62 23 69 55
Turistbureauet 62 23 69 51

Parkering
Nærmeste 24 timers
parkering,
Frederiksø (enkelte pladser)
Bag Bendixens fiskehandel

Bad
Ny blå servicebygning ved
siden af Maritimt Center og
ved havnekontoret
(nordre ende)
Kort købes ved havnekontoret
eller ved servicebygning.
Toiletter
Ny servicebygning,
toiletvogn, nyt havnekontor
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Taxa
70 10 21 22

Telefon Lægevagt
70 11 07 07

SØNDAG D. 25. JULI / SVENDBORG
Kl.10.00 – 19.00

Diverse Boder på havnen er åbne

Kl. 10.00 – 19.00

Stemningsskabende musikere spiller på kajerne

Kl. 12.00 – 16.00

Stævnekontoret åbent i Maritimt Centers pakhus

Kl. 19.00 – 21.00

Stævnekontoret åbent i Maritimt Centers pakhus

Der er hele 5 koncerter i Svendborg søndag – se program herunder:
https://www.billet.dk/5700-summer

MANDAG D. 26. JULI / SVENDBORG - ÆRØSKØBING (SVENDBORG)
Kl. 07.00 – 09.00

Udlevering af morgenmadskurve ved Maritimt Centers pakhus

Kl. 08.30 – 09.30

Skippermøde i Maritim Center sejladskontor/Bureau

Kl. 10.00		

Afgang alle skibe. Sejlads mod Ærøskøbing
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ÆRØSKØBING

8

Havnevagt
30 69 66 88

Indkøbsmuligheder
Netto på havnen

EL
På kajen

Affald
Container på havnen

Vand
På kajen

Andet nyttigt
Turistbureau
På havnen

Bad / toilet
Ved pakhus på havn samt
lystbådehavnen
Telefon Lægevagt
70 11 07 07

MANDAG DEN 26. JULI / SVENDBORG - ÆRØSKØBING
(ÆRØSKØBING)
Kl.13.00 – 19.00	Musik, vand, fadøl…
MaritimtCenter Ærø sælger pandekager og kaffe på kajen
Kl. 16.00 – 18.00 	Maritim Velgørenhedsauktion
Auktionarius Lau Leerskov, gæster Ærøskøbingshavn til et brag af en
velgørenhedsauktion. Det legendariske Marstal Søfartsmuseum går i den
dybeste kælder og finder skønne artefakter frem. Ærøs skjulte værksteder
er blevet besøgt med koppen fremme, og der er doneret nyt og gammelt til
auktionens velgørende formål. Mød op med en iskold øl i den ene hånd og
en åben pengepung i den anden!
Kl. 20.00		

Fairplay

Ved fremvisning af FYN RUNDT badge kan du følgende:
Cafe Aroma giver 1 gratis is til børn (under 18 år).
Det gode skib Havet byder på en lille smagsoplevelse fra Summerbird Organic.
I butikken på Det Gamle Værft får I 20% på FHB Naverbukser/shorts og S.N.S sømandsstrik
Ærø Museum giver dig gratis adgang til deres smukke udstilling. Brogade 3-5.

TIRSDAG DEN 27. JULI / ÆRØSKØBING - FAABORG
(ÆRØSKØBING)
Kl. 06.30 – 08.15

Morgenmad afhentes hos Det Gamle Værft i hallen

Kl. 07.45 – 08.15

Skippermøde på Det Gamle Værft

Kl. 08.30		

Afgang alle skibe

FAIRPLAY 1

(Ærøskøbing - Mandag kl. 20.00) “DET HANDLER OM ÆGGE AT KLOKKE I DET.”
Sted : Den store græsplæne bag toiletbygning.

2 x MATROSER
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FAABORG

Havnekontor
/ Havnevagt
72 53 27 91
EL
Ved kajen
El Vagt
Havnekontoret, 72 53 27 91
Vand
Ved kajen
Indkøbsmuligheder
Superbrugsen, Mellemgade
LIDL, Banegårdspladsen,
5 min. gang, 09.00–19.00
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Affald
Ved havnekontoret

Dankortautomat
Jyske Bank, Kanalvej 1

Andet nyttigt
Turistbureauet 62 61 07 07

Taxa
62 61 88 00

Bad
Nord for havnekontoret.
Havnekort købes i
vekselautomat

Parkering
Nærmeste 24 timers
parkering, Chr. IX’s Vej

Toiletter
I bygningen nord for havnekontoret ved indkørsel til
pladsen

Attraktioner / Museer
Faaborg byhistoriske museer
Faaborg Malerimuseum
Øhavsmuseet
Telefon Lægevagt
70 11 07 07

TIRSDAG DEN 27. JULI / ÆRØSKØBING - FAABORG (FAABORG)
Kl. 14.00 –

Diverse boder, Festteltet og salgsvognene på havnen åbner

Kl. 19.30 –

Årets Faaborggenser kåres i festteltet

Kl. 20.00 –

Fairplay ved kanalen

Kl. 20.00 –

Musik i festteltet ved ”LØVEN, KIM OG HULKEN, nu med RICO OG KÅRE..”

Kl. 23.00 –

Tak for i dag

Boder på vestkajen og langs havnekajen tilbyder:
Fish & Chips / kaffebar, kolde drikke og kage / burger / vin bar / fadøl / Indisk/ Pakistansk mad,
og meget andet.

ONSDAG DEN 28. JULI / FAABORG - ANKERPLADS (FAABORG)
Kl. 06.30 – 08.15

Morgenmad afhentes ved festteltet

Kl. 08.15 – 08.45

Skippermøde i gården ved det gamle havnekontor

Kl. 09.30		

Afgang alle skibe

Kokkens fridag
- bestil Take away i Fåborg
Bestil hos Line Fåborg røgeri på 2620 1712
afhent selv og betal ved afhentning
(skal bestilles senest dagen før).

Faaborg
Olie- & Skibshandel

•	Røgeriets fiskeplatte – en tapas
tallerken med varmrøget laks,
sildefilet, makrelfilet, varmrøgede
rejer dertil kartoffelsalat og brød
Pris 115 kr.
•	Fish & Chips- med paneret torsk og
grove fritter m. hjemmerørt dip
Pris 79 kr.
•	Vegetarret kartoffelsalat,
salatdressing, flutes/rugbrød og smør
Pris 79 kr.

www.faaborg-olie.dk

FAIRPLAY 2 (Faaborg - tirsdag kl. 20.00)
- BESTEMAND OG GAST!
“BALANCE OG BADETØJ, TAK” – Sted : Ved kanalen bag pølsehuset
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ONSDAG DEN 28. JULI / FAABORG - ANKERPLADS (ANKERPLADS)
Placeringen af ankerpladsen bliver bestemt på dagen
efter dommerens skøn i forhold til vindretning.
På billedet ved siden af ses hvordan man ankrer ved
Bodrum halvøen i Tyrkiet…
Det kan jo være en opfordring til jer

TORSDAG DEN 29. JULI / ANKERPLADS - ASSENS (ANKERPLADS)
Her skal I selv sørge for morgenmad...
Kl. 08.00 – 08.30
Kl. 08.45		

Skippermøde på kanal 77
Afgang alle skibe

FAIRPLAY 3 (Ankerplads - Onsdag kl. 20.00)
FORKLARING FØLGER VED SKIPPERMØDE
I FAABORG ”SÅ SKAL KUGLERNE PYNTES”
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ASSENS

Havnekontor/Havnevagt
Ndr. Havnevej 19
20 41 49 29 - nr. 1 på kort
EL
Langs molerne
El Vagt
Oplyses af havnekontoret
Vand
Havnens vandvogn kører
fredag morgen fra kl 06.30
med stor slange
Indkøbsmuligheder
Super Best, Østergade 5
Super Brugsen, Østergade 74
nr. 6 på kortet
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Affald
På molerne

Taxa
64 74 16 46

Bad
Bademuligheder i Toldboden
samt i badevogn ved
Havnegade, nr. 3 på kortet

Parkering
Krabbeløkkevej – grønt areal
ved skibsværftet

Toiletter
I Toldboden på havnen
Toilet- og badevogne ved
Havnegade, nr. 3 på kortet
Dankortautomat
Danske bank Østergade 1
nr. 5 på kortet

Attraktioner / Museer
Willemoesmuseet er åbent til
kl. 16.00.
Telefon Lægevagt
70 11 07 07
Mulighed for slamsuger
Fredag morgen, ring dagen
før 20 41 49 29

TORSDAG 29. JULI / ANKERPLADS – ASSENS (ASSENS)
Assens har desværre i år for første gang valgt at der ikke skal være boder eller aktiviteter på
havnepladsen, – vi tænker nu nok at man kan købe en fadøl ved grillbaren, og der er helt sikkert
flere ”vandingshuller” i byen.
Man har valgt dette ud fra de Covid-19 restriktioner der var da det hele skulle planlægges.
Ærgerligt, men jeg er sikker på, at de kommer stærkt igen næste år.
(Sørg for at få tømt toilettanke - da det ikke kan lade sig gøre i Middelfart i år)

FREDAG DEN 30. JULI / ASSENS – MIDDELFART (ASSENS)
Kl. 06.30 – 08.30

Morgenmad kan afhentes på midtermole

Kl. 07.30 – 08.15

Skippermøde på Fylla

Kl. 08.30		

Afgang alle skibe

FAIRPLAY 4 (Assens - Torsdag kl. 20.00) MATROS
“TIL DE TØRSTIGE” – Sted : Ved kogehusmolen
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MIDDELFART

Lillebæltværftet

Havnekontor
/ Havnevagt
88 88 49 10 el.
20 41 92 60

Affald
Container på kajen

Taxa
64 41 40 55

EL
Langs kajen

Andet nyttigt
Turistbureauet,
Havnegade 8A
64 41 17 88

Parkering
Nærmeste
24 timers parkering
Bag Rådhuset i Havnegade

El Vagt
El-Con 64 41 04 91
Havnen 20 41 92 60

Bad
Blå hus på kajen,
(Havnegade 84)

Attraktioner / Museer
Evt. sær åbnet
Museum:
Brogade 10.00 – 17.00

Vand
Langs kajen

Toiletter
Blå hus på kajen,
(Havnegade 84)

Indkøbsmuligheder
Nærmeste,
Købmanden i Skovgade
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Dankortautomat
Spar Nord
Brogade 9-11
72 25 00 70

Telefon Lægevagt
70 11 07 07

FREDAG 30. JULI / ASSENS - MIDDELFART (MIDDELFART)
Kl. 15.00

Ankomst til Middelfart

Kl. 17.00 – 17.45

Afsluttende skippermøde på Bonavista

Kl. 18.00 – 19.00

Præmieuddeling på scenevogn

Kl. 19.00 – 21.00

Skafning ombord i skibene

Kl. 21.00 – 22.30

BamseMadsen Jam spiller op fra scenevogn (asfaltbal)

Kl. 15.00 – 23.00

Holder ”Det Gamle Værft” åbent

Kl. 19.00 – 23.00

Kongebro Swingtetten spiller op til dans i det gamle værft

FESTMENU SOM TAKE AWAY
Det er muligt at bestille festmenu som takeaway
- I skal blot selv bestille og betale hos en af de nedenstående.
Vi har aftalt med restauratørerne at de leverer maden i varmekasser.
Afhentning ved det blå badehus mellem kl. 17.00 - 17.30.
HUSK - I skal selv sørge for at levere varmekasserne tilbage samme sted senest lørdag morgen.
R
 estaurant Marsvinet tilbyder marsvinegryde, sammenkogt ret med kød,
pølser, løg og paprika, dertil ris. Kr. 160,- pr. person.
Kontakt: Østre Houghvej 116 · Tlf. 60 100 175 · info@marsvinet.dk

R
 estaurant Holms tilbyder hønsefrikassé med sommergrønt og
nye kartofler. Kr. 160,- pr. person.
Kontakt: Algade 60 · Tlf. 6441 0131 · mad@holms.dk

 elsted Kro tilbyder Mørbradgryde m. ristede grønsager, pølser, røget bacon,
G
ovnstegte kartofler. Gammeldags æblekage m. makron og flødeskum.
kr. 160,- pr. person.
Tlf: 6449 1068 · Mail: hotel@gelstedkro.dk

FAIRPLAY 5

(Middelfart - Fredag) - ALLE
”PYNTNING AF STOFNET”
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BamseMadsen Band
Fra kl 21.00 - kl. 23.00
Spiller “BamseMadsen Band” op til dans
på havnen i Middelfart.
BamseMadsen Band er en hyldest til Bamse.
Det er musik alle kan glæde sig over, og som
de fleste kan huske og synge med på. Med
en flok rutinerede musikere i bandet, har det
der startede som lidt for sjov, vist sig at blive
større end nogen havde drømt om.
”Fra første sang vi spiller, synger publikum
med, og det er en fantastisk oplevelse, at det
der kommer fra scenen til publikum, spreder
sig og kommer tilbage til os”, siger Tommy,
der er nyt medlem i BamseMadsen Band.
Glæd dig!

SEJLADSREGLER
1. Fyn Rundt for skibe over
10 brt. afvikles som en etapesejlads over 5 dage, så vidt muligt
hvert år i uge 30, og sejladsen
går Fyn rundt. Tilmeldinger
skal være bestyrelsen i hænde
senest i uge 25.
Der sejles efter de internationale
søvejsregler, der til enhver tid er
gældende, under sejlads, forhandling samt manøvrering.

egne årer samt eget varp er
tilladt.
Special klassen kan af sejladsudvalget opdeles afhængigt af
tilmeldte skibe i denne klasse.
Special klassens skibe kan deles
efter tonnage, sejlegenskaber,
byggemåde ect.
- således at de individuelle fartøjer, sejler indbyrdes - men starter
i de respektive ”traditionelle”
klasser.

Der sejles i 4 klasser efter tonnage, incl speciel klassen:
Fra 10 - 20 brt.
Fra 20 - 50 brt.
Over 50 brt.
Speciel klasse:
Under 10 brt – over 10 brt.
Der kan af sejladsudvalget vælges anden fordeling, afhængig
af tilmeldte skibe.

3. For hver dagsetape gives der
point i hver klasse for placering,
således at nr. 1 får 1 point, nr. 2
får 2 points o.s.v. Når blot ét
skib har passeret den fastsatte
mållinje indenfor fastsat tid,
regnes sejladsen for gennemført og points givende for klassens skibe. Skibe, der ikke passerer mållinjen inden for fastsat
tid, tildeles 4 points mere end
det sidst passerede skib inden
for tidsfristen, dog højest maksimumpoints i den pågældende
klasse. Ved sejladsens afslutning
udregnes gennemsnittet af
samtlige placeringspoints for
hvert skib, og vinder i hver
klasse er det skib, som har det
laveste gennemsnitstal.

Skibe, som tidligere har været
målt til over 20 brt., men som
nu er målt under, kan selv vælge
klasse. Det er en forudsætning
for deltagelse, at skibet er
udstyret med VHF-radio, samt
at der kun anvendes sejl, som
den pågældende skibstype
traditionelt fører som normaludrustning. Tvivlspørgsmål herom
afgøres af dommeren. Brug af

I tilfælde af vindstille vejr, hvor
sejladsen ikke kan afvikles inden for fastsatte tid, og
der derved ikke kan fortages
placeringer for dagens sejlads,
kan der eventuelt laves en ”flydende” mållinje. Sejladsudvalget
udmelder tidspunkt hvor mållinjen ”trækkes” igennem feltet,
vinkelret på banen. Måltagningen bliver vurderet ved hjælp

2. Deltagende fartøjer skal
opfylde mindst tre af følgende
betingelser:
• Være danskbyggede.
• Være bevaringværdig.
• Være oprindelig lastførende
sejlskibe.
• Være gaffelrigget.

af Dommerbådens elektroniske
pejlelinealer, således at mållinjen
”flyttes” igennem feltet og måltagningen fortages og annonceres på VHF.
Mållinjen lukkes når dommerbåden placerer sidste skib i feltet.
Der vil altid blive meldt på
VHF hvornår denne mållinje vil
”flyttet” (minimum 30 minutter) således at der af skibene
kan søges bedst mulig placering
indenfor tiden.
Alle deltagere skal deltage alle
5 dage, men under særlige
omstændigheder: (ikke selvforskyldt uheld, tilskadekomst,
sygdom el.lign.) kan et skippermøde acceptere, at et skib
ikke deltager en af dagene,
og et sådant skibs gennemsnit
udregnes da på basis af de 4 resterende sejldage. Samme regel
kan bringes i anvendelse, hvis
et skib på grund af vejret eller
andre omstændigheder ikke
kan nå frem til førstedagen af
sejladsen. Skibe, hvis fravær fra
en dagsejlads ikke accepteres
af et skippermøde, tildeles højst
mulige points i den pågældende klasse.
I tilfælde af points lighed i det
samlede resultat tæller den
indbyrdes placering alle dage,
og såfremt dette heller ikke
bringer en afgørelse, skal det
skib placeres foran det andet,
som indbyrdes har vundet den i sømil - længste dagsetape.
4. Hver dag kan der afholdes
skippermøde morgen. Der møder én repræsentant for hvert

skib. På disse møder der orienteres om alle praktiske forhold
vedrørende sejladsen, ligesom
der - evt. ved simpelt flertal tages stilling til fælles anliggender som afgangstidspunkt
o. lign. Det bør dog tilstræbes,
at sådanne afgørelser træffes i
enighed.
I tilfælde af særlige forhold,
indtrufne under sejladsen, kan
radioskippermøder etableres for
at tage stilling til evt. flytning af
start eller mållinje, afblæsning,
placeringer m.m., alt under
hensyntagen til begrebet “godt
sømandskab”, således som
dette er defineret i de internationale søvejsregler, som er
gældende under hele sejladsen.
5. Maskinen (skruen) skal
frakobles 5 minutter sømil fra
startlinjen, og senere brug
af skrue under sejladsen skal
rapporteres til dommerbåden.
Sådan brug af maskinen skal
vurderes af førstkommende
skippermøde. Som vejledning
kan anføres, at brug af maskine
for at bringe skibet flot efter
selvforskyldt grundstødning

bør koste 3 placeringspoints,
mens f.eks. en bakmanøvre for
at undgå en kollision kan være
omkostningsfri.
Sejlads foran startlinjen skal
foregå med yderst forsigtighed,
hvor til stadighed de internationale søvejsregler gælder.
I tilfælde af, at et fartøj anser sig retten til plads ved
start-linjen, skal dette gøres
med hensyn til andres skibes
manøvremulighed. I tilfælde at
grov uforsvarlighed, kan Overdommer tildele et skib X antal
placeringspoint, hvis en protest
er indgivet.
Tyvstart bør koste 3 placeringspoint. Afhængigt af tidsperioden af tyvstarten kan yderligere
placeringspoint blive tildelt.
Berøring af start og mållinje
mærker bør koste 1 placeringspoint.
Berøring af farvandsafmærkninger bør koste 1 placeringspoint.
Sejlads, hvor farvandsafmærkninger ikke overholdes bør
koste, efter Overdommeren
vurdering, X antal point.

6. Før sejladsen findes en
dommer, placeret om bord i en
dommerbåd. Dommeren afgør
suverænt sager, som kræver
hurtig og uopsættelig stillingtagen, f.eks. startorden for klasserne efter vejr- og pladsforhold
m.m., ligesom han fungerer
som ordstyrer for radio-skippermøderne.
Dommeren er bemyndiget til på
stedet at diskvalificere et skib,
der optræder groft uforsvarligt.
Diskvalifikation betyder øjeblikkelig bortvisning fra dagens sejlads. Pågældende skibs videre
deltagelse i Fyn Rundt tages
derefter op i sejladsudvalget.
7. Hvert år i første weekend
i november afholdes generalforsamling og skippermøde for
deltagende skibe, og her kan bl.a. - tages stilling til evt.
ændringer af disse regler.

Vedtaget på skippermøde
d. 4. november 1995
Revideret 3. nov. 2001.
Revideret nov. 2006
Revideret nov. 2016
Revideret nov. 2017

Martha

Lilla Dan

Johanne

Halmø

Fylla

Frem af Kolding

Brita Leth

Bonavista

ATENE
af Skærhamn

Aron

Skibsnavn

1. etape

2.etape

3. etape

4. etape

STORE KLASSE
5. etape

I alt

Skibladner II

Nordwind

Mira

Jens Krogh

Hjalm

Grønne Erna

Fionia

Emanuel

Elsa Margrete

Alvilde

Skibsnavn

1. etape

2.etape

3. etape

4. etape

MELLEM KLASSE
5. etape

I alt

Aase

Svalen
af Dyreborg

Sokrates

Nordstjernen
af Middelfart

Noatun

Karen

Haabet Faaborg

DE TO SØSKENDE

Anna
Af Bøgeskov
(Ostebåden)

Skibsnavn

1. etape

2.etape

3. etape

4. etape

LILLE KLASSE
5. etape

I alt

Viking

Valkyrien
af Hobro

Astrid Finne

Atalanta

Skibsnavn

1. etape

2.etape

3. etape

4. etape

5. etape

STORE SPECIAL KLASSE
I alt

Søvang

Nordstjerne
Svendborg

Nonoq

Muller

Louise
af Rudkøbing

Frigg af Arhus

Skibsnavn

1. etape

2.etape

3. etape

4. etape

LILLE SPECIAL KLASSE
5. etape

I alt

Pressedækning Fyn Rundt
Vi har igen i år fået overtalt Lise Mortensen til at stå for presse og formidlingsdelen, som vi
jo alle ved har stor betydning. Lise har også sørget for at invitere en række gæster, der har
haft, og forhåbentligt vil få betydning for det fremadrettede bevaringsarbejde i Danmark. Lise
efterlyser ”gode historier” og billeder fra dagene rundt om Fyn, både fra i år og fra tidligere,
I skal bare ringe, så vil hun besøge jer om bord i havnene. Lises nr. er 40 27 49 58

PRÆSENTATION AF FOLKENE BAG FYN RUNDT
Stævneleder
Jay Jensen
Dommer og løbsleder
Sune Blinkenberg: Direktør i Lederne Søfart
Måltagningsdommer
Erik og Elo

BESTYRELSEN FOR FORENINGEN
FYN RUNDT FOR BEVARINGSVÆRDIGE SKIBE

Formand: Andrea Gotved, mangeårig medsejler,
nu på LILLA DAN
Næstformand: Jesper Hjorth Johansen, skipper
på LILLA DAN
Kasserer: Jay Brun Jensen, stævneleder
Bestyrelse:
Morten Søborg Elmbo, skipper på ZAR
Jens Finnemann, skipper på ELSA MAGRETHE,
Alexander Fejrup, Skipper på AASE
Suppleant:
Mark Juul Ambech, skipper på FYLLA
Peter Leth skipper på VALKYRIEN

producere blokke, præne, jomfruer med mere,
lavet i hånden af dygtige fagfolk med stor fokus på sikkerhed og høj kvalitet.
Fra søfartsbyen Marstal udskiber Maritime Woodcraft i dag blokke til hele verden.
Marstal rummer ud over Maritime Woodcraft også det traditionsrige værft
HCC Bådeværft.
Maritime Woodcraft, HCC Bådeværft, Marstal Havn og Marstal Søfartsmuseum er i dag
stolte samarbejdspartnere om en moderne havn med stolte traditioner, know how
og en historie tilbage fra 1600-tallet.
Vi råder samlet over.:
Bedding 20 T
Bedding 500 BT
Hydraulikvogn 20 T
Travers og portalkran op til 32 T
Mastekraner - Mobilkraner
Snedker / Bådebygger - værksted
Elektriker - shop
Mekaniker værksted
Sejlloft
Samlet 1.200 m2 værksteder, alle med
faglærte folk
3.500 m2 Opbevaringshaller
1.500 m2 Søfartsmuseum med spændende
historie ( muligvis også om dit skib )

www.hccb.dk

www.Maritimewoodcraft.dk

Vær en del af den
maritime kulturarv
På Ærø inviterer vi til at opleve et aktivt havnemiljø. Her er det attraktivt for besætninger, der
selv ønsker at vedligeholde og reparere bevaringsværdige skibe.
Beddingerne på Ærø har eksisteret siden 1904.
Med løbende forbedringer og et stort udvalg af
lokale maritime virksomheder, har de gjort øen
til en populær destination for danske og internationale skibe. Beddingerne er let tilgængelige
midt i det sydfynske øhav, lige ud til Østersøen.
De ligger godt beskyttet i autentiske og levende
omgivelser, midt i havnebyerne.
Besøg vores hjemmesider og læs mere om
beddingerne, Det Gamle Værft og vores havne.

ÆRØ
BEDDINGER

Ærøskøbing
Telefon: +45 20188222
E-mail: info@detgamlevaerft.dk
Web: detgamlevaerft.dk

Marstal
Telefon +45 63526365
E-mail: havn@aeroekommune.dk
Web: aeroehavne.com

