PRESSEMEDDELELSE: Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 2018

STØRRE END NOGENSINDE
50 bevaringsværdige sejlskibe sejler om kap rundt om Fyn i uge 30.
Eller sådan næsten rundt – for sejladsen starter i Bogense og slutter i Svendborg og har lige et
smut til Ærøskøbing undervejs.
- I alt er 50 skibe nu tilmeldt, det er ca. ti flere, end vi hidtil har været, og flere kan nå at
komme til, fortæller Jay Brun Jensen, der som praktisk arrangør af kapsejladsen blandt andet
har opgaven med afslutningsfesten for de – foreløbig – 526 personer, der forventes at sejle
med på skibene.
Der er nu tilmeldt 12 skibe i den store klasse, så der bliver mulighed for at opleve en lang
række af de største danske tomastede og tremastede skibe, skonnerter og galeaser.
Det har desuden vist sig, at der er stor interesse fra de mindre skibe for at deltage i år, hvor
distancerne er mindre på hvert ben.
Hver eftermiddag anløber skibene en ny havn. Det er altid flot og spændende at se skibene
komme ind og lægge til kaj; i det omfang vind og strøm tillader det, sejler de tæt på havnen,
før de bjærger sejlene.
- For første gang starter vi kapsejladsen fra Bogense, og Ærøskøbing er med for første gang i
de 35 år, vi har sejlet Fyn rundt, lyder det fra Jay Brun Jensen. Han tilføjer, at sejladen bliver
planlagt år for år af Fyn Rundt’s bestyrelse, og at man er opmærksom på, at der også
fremover kan være behov for at sejle til nye havne.
I år kan skibene igen følges på internettet, idet alle deltagende skibe får udleveret en TracTrac responder, som kan fortælle skibenes kurs og fart, samt hvor de ligger i feltet.
Alle resultater bliver desuden lagt ud på Fyn Rundt’s hjemmeside hver aften.
Flere oplysninger, dagens resultater og trac-trac findes her:
fyn-rundt.dk

FAKTA:
Sejladsen i år: Skibene samles i Bogense d. 21. og 22. juli og afsejler den 23. om morgenen.
Skibene ankommer om eftermiddagen i Middelfart d. 23. juli, Assens d. 24. juli, Ærøskøbing d.
25. juli, Faaborg d. 26. juli og Svendborg d. 27. juli.
Skibene ankommer sidst på eftermiddagen og sejler næste morgen.

FAKTA:
Fordeling i klasser:

12 i store klasse,
15 i lille klasse
14 i mellemklasse
3 i specialklasse
6 i lille specialklasse

FAKTA
PÅ HAVNENE:

Fyn Rundt’s karavane
Reberbane – hvor der slås reb.
Sejlmagerværksted, hvor børn lærer at splejse, lave knob og stik og synge sømandssange.
Smedje – åbent værksted – få repareret diverse.
Lær at kaste med kasteline.
Bådebyggeren demonstrerer bl.a. sin falshøvl.
”Go kaffe” sælger dejlig kaffe fra lille bod.
”Brændte mandler”.
Lê Trangs foodtruck sælger lækker vietnamesisk mad.
Pandekagebilen sælger gode pandekager.
Simac (udstillingstrailer) fortæller om skolen i Svendborg

FILMOPTAGELSER TIL ”FRIEND SHIP”
”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.”
Sådan lyder oplægget til den film, der vil blive optaget under Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe
i år.
”FRIEND SHIP” er arbejdstitlen på filmen, stikordene er:







Filmen vil særligt følge de unge sejlere og nogle af de mange familier med børn.
Vi får gennem 30 min. 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.
Der vil være fyldt med skønne billeder – fra starten i Bogense Havn til slutningen i Svendborg,
på havet, til morgenbriefing af dagens sejlads, til aftenhygge på skibet eller i en af de dejlige
fynske havne.
Vi vil vise, at sejlads med sejlskibe er for alle uanset køn og alder.
Fællesnævneren: eventyret venter altid bag horisonten, og at der er plads til alle, der vil være
med.

Produktion af filmen:
Tilrettelæggelse og produktion af filmen: Step Film & TV.

I tæt samarbejde med Foreningen Fyn Rundt, Svendborg Event og Maritimt Center Danmark.
Filmen kan ses til september 2018 og får premiere ved Svend 2018.
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