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FYN RUNDT
FOR BEVARINGSVÆRDIGE SEJLSKIBE

Fyn Rundts karavane:
Alice på galeasen HAVET fortæller anekdoter om skibene, efterhånden som de ankommer.
Enmands-Cirkus på galeasen HAVET med skibsakrobaten Esben fra Circus Cursci,
Reberbane – hvor der slås reb.
Sejlmagerværksted, hvor børn kan lære at splejse,
lave knob og stik og synge sømandssange.
Smedje – åbent værksted.
Dansk Skytteforening med mobilt skydetelt.
”Go kaffe” sælger dejlig kaffe fra lille bod
”Brændte mandler”
Simac”(udstillinstrailer,) de vil fortælle om deres fremragende skole i Svendborg
Foreningen ”træskibs sammenslutningen” vil fortælle om foreningens arbejde
med densejlende kulturarv´ og hvordan det står til med denne
”Legeskibmatroserne”underholder med bl.a.
“Hajen i Det Røde Hav” som bl.a. indeholder den legendariske hilsen:
“Haj Five”, “Jagten på den gyldne skat” - her gælder det om at være hurtig
“Sild i tønde” - havne-gemme for de snedigste søfolk “Slå til munk”, “Kispus”,
“Mime-tagfat” og ikke mindst “Kompas-tovtrækning” for fire hold.

Igen i år har vi valgt at inviterer forskellige aktører med rundt i havnene, for på den måde at
være med til at sikre at der er en høj standard i de aktiviteter der tilbydes i havnene.
Maritimt Center Danmarks Venneforening har igen i år tilbudt deres hjælp.

Med Fyn om bagbord
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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 langt større end
summen af enkeltdelene. Fair Play Konkurrencen foregår første gang i Middelfart som en dyst
mellem skibenes besætninger. Det fremgår af programmet hvornår der afholdes konkurrence, I år
arrangeret af to ungmøer, der vil komme med sjove overraskelser til os.
Fælles morgenmad
I de fleste havne er der fælles morgenmad. (tider mv. fremgår af programmet). For os er det et
ønske om at folk møder hinanden på tværs af skibene, I år er det igen værtsbyerne der betaler,
og sørger for at vi kommer godt fra start.
I Nyborg udleveres badges til alle deltagere – disse gælder som adgangstegn til morgenmaden
og til afslutningsfesten i Svendborg.

Lån budcyklen

I år er det muligt at låne
Maritimt Centers nye budcykel når man skal handle
i havnene.
Kontakt blot Jay på
tel. 30185841.

Skibene kan følges på internettet

På Fyn Rundt’s hjemmeside (www.fyn-rundt.dk) kan man om aftenen
se resultaterne af dagens sejladser.
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NYBORG

Havnekontor
/ Havnevagt
63 33 70 83 / 29 13 19 59
EL
Langs kajen
El Vagt
Havnen 29 13 19 59
/ 63 33 68 09
Vand
Langs kajen

Indkøsmuligheder
Kvickly og Netto

Parkering
Nærmeste 24 timers
parkering. På Lauses Grill

Affald
Container på kajen
ANDET NYTTIGT

Attraktioner / Museer
Evt. sær åbnet

Bad
På kajen og ved lystbådehavnen

Telefon Lægevagt
70 11 07 07

Toiletter
På kajen
Dankortautomat
Ved Kvickly og Netto
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Søndag d. 19. juli Nyborg
Kl. 10.00 – 23.30

Ølboderne åbner og sælger Carlsberg øl

Kl. 10.00 – 22.00 	”Go kaffe” sælger div. Gode kaffer
”Brændte mandler” sælger dejlige mandler
Kl. 11.00 – 11.45

Marineforeningens herrekor underholder ved teltet.

Kl. 11.00 – 16.00	Marinehjemmeværnet holder åbent skib/ Åbent skib på Knasten og Thyra.
Kl. 10.00 – 19.00
Danske skytteforeninger med skydetelt
		Maritimt centers venner smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr
sejl, lærer børn at binde knob og stik og underholder med sang og musik.
		Simac”(udstillinstrailer,) de vil fortælle om deres fremragende skole i
Svendborg og de maritime uddannelser som de kan tilbyde.
		Foreningen ”træskibs sammenslutningen” vil fortælle om foreningens arbejde
med den sejlende kulturarv og hvordan det står til med denne.
		”Legeskibmatroserne” underholder med bl.a. “Hajen i Det Røde Hav” som
bl.a. indeholder den legendariske hilsen: “Haj Five”, “Jagten på den gyldne
skat” - her gælder det om at være hurtig “Sild i tønde” - havne-gemme for
de snedigste søfolk “Slå til munk”, “Kispus”, “Mime-tagfat” og ikke mindst
“Kompas-tovtrækning” for fire hold.
Kl. 12.00 – 13.30

”Undskyld vi er her” underholder ved teltet

Kl. 12.00 – 15.00

Guidede ture på havnen med fortælling om havnens historie

Kl. 13.00 – 15.00	Borgmesteren og medlemmer af Nyborg Byråd besøger skibene
og byder velkommen.
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Kl. 13.30 – 14.00

”Historisk Sømands Cirkus” på galeasen HAVET.

Kl. 14.00 – 15.00

Åbent skib på galeasen Havet (entre 20 kr.)

Kl. 14.00 – 16.00

Musik med ’Group Next Door’ på terrassen ved Lauses Grill.

Kl. 15.00 – 15.30
		

”Historisk Sømands Cirkus” på galeasen HAVET
Flere skibe har Åbent skib (se opslag på skibene)

Kl. 17.00 – 19.00

’Kokken og Kællingen’ underholder ved teltet.

Kl. 19.30 – 21.30

’Swingtime Jazz’ underholder ved teltet.

Mandag d. 20. juli Nyborg – Ankerplads N. for Fyn (Nyborg)
Kl. 07.30 – 09.00

Morgenmad for alle besætningerne i teltet

Kl. 08.30 – 09.15

Skippermøde I Marinestuen Vesterhavnen 70 A

Kl. 09.30		

Afgang for alle skibe.

Tirsdag d. 21. juli Nyborg – Ankerplads N. for Fyn (Ankerplads)
Kl. 08.00		

Skippermøde over radioen på kanal 77

HUSK Endelig og bindende tilmelding og betaling til afslutningsfesten i Svendborg
FAIRPLAY 1 (ankerplads mandag) - GASTER
Opgave på ankerpladsen
Lav en øjesplejs med kovs,en langsplejs og en afslutning efter eget valg.
(syet takling, rosenknob tyrkerknob el andet).
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MIDDELFART
Lillebæltværftet

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

Andet nyttigt
Turistbureauet, Havnegade 8A
64 41 17 88

EL
Langs kajen

Bad
Blå hus på kajen
Havnegade 84

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

Toiletter
Blå hus på kajen
Havnegade 84

Vand
Langs kajen

Dankortautomat
Spar Nord Brogade 9-11
72 25 00 70

Indkøbsmuligheder
Nærmeste,
Købmanden i Skovgade

Parkering
Nærmeste
24 timers parkering
Bag Rådhuset i Havnegade
Attraktioner / Museer
Evt. sær åbnet
Museum:
Brogade 10.00 – 17.00
Telefon Lægevagt
70 11 07 07

Taxa
64 41 40 55

Affald
Container på kajen

FAIRPLAY 2 (Middelfart - Tirsdag kl. 20.00) - BEDSTEMÆND
Oplev en rigtig sømand famle i blinde.
Forklaring følger...
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Tirsdag den 21. juli Ankerplads - Middelfart (Middelfart)
Kl. 14.00 – 23.30

Ølboderne sælger Carlsberg øl

Kl. 13.00 – 22.00 	”Go kaffe” sælger div. Gode kaffer
”Brændte mandler” sælger dejlige mandler
Kl. 13.00 – 19.00
Danske skytteforeninger med skydetelt
		Maritimt centers venner smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr
sejl, lære børn at binde knob og stik og underholder med sang og musik.
		Simac”(udstillinstrailer,) de vil fortælle om deres fremragende skole i
Svendborg og de maritime uddannelser som de kan tilbyde.
		Foreningen ”træskibs sammenslutningen” vil fortælle om foreningens
arbejde med den sejlende kulturarv og hvordan det står til med denne
		”Legeskibmatroserne” underholder med bl.a. “Hajen i Det Røde Hav” som
bl.a. indeholder den legendariske hilsen: “Haj Five”, “Jagten på den gyldne
skat” - her gælder det om at være hurtig “Sild i tønde” - havne-gemme for
de snedigste søfolk “Slå til munk”, “Kispus”, “Mime-tagfat” og ikke mindst
“Kompas-tovtrækning” for fire hold.
Kl. 15.30 – 16.00

”Historisk Sømands Cirkus” på galeasen HAVET.

Kl. 16.00 – 17.00

Åbent skib på galeasen Havet (entre 20 kr.)

Kl. 17.00 – 17.30

”Historisk Sømands Cirkus” på galeasen HAVET.

Kl. 16.00		Alice på galeasen HAVET fortæller anekdoter om skibene, efterhånden som
de ankommer.
Kl. 19.00

”Svenne & Ib” med sange fra de varme lande og hjemlige kyster

Kl. 20.00		

Fairplay konkurrence for matroser

Kl. 16.00 – 23.30

Lillebælt værftet holder åbent , musik og kultur

Kl. 18.00		Smagen af Middelfart
Køb Middelfartsplatten – en tapas anretning med smagsoplevelser fra flere af
byens restauranter. Kan købes fra teltet på Havnen for kr. 100,- Musik i telt

Onsdag den 22. juli Middelfart – Assens (Middelfart)
Kl. 07.00 – 08.30	Morgenmad på Lillebæltsværftet for alle, Middelfart by er vært.
Kl. 08.30

Skippermøde på Lillebæltsværftet

Kl. 09.30		

Afgang alle skibe. sejlads mod Assens.

”KPI Bridge Oil” fra Middelfart
har i år doneret alle skibene med en rabatkupon
på 300 kr. ved køb af diesel hos dem
Der vil holde en af deres tankvogne på kajen i Middelfart
fra kl. 07.00 til vi afsejler, så benyt jer nu af det gode tilbud
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ASSENS

S/S
rn

Bjø

Havnekontor/Havnevagt
Ndr. Havnevej 19
64 71 31 65 - nr. 1 på kort
EL
Langs molerne
El Vagt
Oplyses af havnekontoret

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

Vand
Havnens vandvogn kører torsdag morgen fra kl 06.30 med
stor slange

Toiletter
I Toldboden på havnen
Toilet- og badevogne ved
Havnegade, nr. 3 på kortet

Indkøbsmuligheder
Super Best, Østergade 5
Super Brugsen, Østergade 74
nr. 6 på kortet

Dankortautomat
Danske bank Østergade 1
nr. 5 på kortet´
Taxa
64 74 16 46

Affald
På molerne
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Andet nyttigt
Se programmet for
festlighederne på havnen
onsdag den 22. juli

Parkering
Krabbeløkkevej – grønt areal
ved skibsværftet
Attraktioner / Museer
Evt. sær åbnet.
Toldboden er åben d. 23. juli.
Willemoesmuseet er åbent til
kl. 16.00.
Telefon Lægevagt
70 11 07 07

Onsdag den 22. juli Middelfart – Assens (Assens)
Assens for fulde Sejl - Historien er overalt
KL. 10.00		

Markedet på torvepladsen åbner

Kl. 14.00 – 23.30

Ølboderne sælger Carlsberg øl

Kl. 13.00 – 22.00 	”Go kaffe” sælger div. Gode kaffer, ”Brændte mandler” sælger dejlige mandler
Kl. 13.00 – 19.00	Danske skytteforeninger med skydetelt
		Maritimt centers venner smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr sejl,
lære børn at binde knob og stik og underholder med sang og musik.
		”Simac”(udstillinstrailer,) de vil fortælle om deres fremragende skole i Svendborg og de maritime uddannelser som de kan tilbyde. Foreningen ”træskibs
sammenslutningen” vil fortælle om foreningens arbejde med den sejlende
kulturarv og hvordan det står til med denne ”Legeskibmatroserne” underholder
med bl.a. “Hajen i Det Røde Hav” som bl.a. indeholder den legendariske hilsen:
“Haj Five”, “Jagten på den gyldne skat” - her gælder det om at være hurtig “Sild
i tønde” - havne-gemme for de snedigste søfolk “Slå til munk”, “Kispus”, “Mimetagfat” og ikke mindst “Kompas-tovtrækning” for fire hold.
Kl. 14.30 og 15.30 ”Den lille Havfrue” på plænen ved Willemoesgade 15.
Kl. 15.30 – 16.00

”Historisk Sømands Cirkus” på galeasen HAVET.

Kl. 16.00 – 17.00

Åbent skib på galeasen Havet (entre 20 kr.)

Kl. 17.00 – 17.30

”Historisk Sømands Cirkus” på galeasen HAVET.

Kl. 16.00 – 21.00	Soldaterlejr v/ Faaborg Kanonerlaug på græsset foran Toldboden.
Kanonsalut fra Midtermolen kl. 16.00, 18.00, 19.30 og 21.00
Kl. 16.00 – 18.00	Marineforeningens Shantykor og Die Hornblower fra Amt Oeversee
optræder i teltet på Midtermolen
Kl. 16.00 –	Alice på galeasen HAVET fortæller anekdoter om skibene, efterhånden som
de ankommer. Udstilling, bassin med klappefisk og klappekrabber, syning af
ruser m.m. Assens Amatørfiskerforening
Kl. 18.00 – 22.00

Optrin og skuespil på havnen v. Frøbjerg Sommerspil

Kl. 18.15 – 18.35

Folkedans v. Verninge Folkedansere på Midtermolen

Kl. 18.45 – 22.30

De Thorøhuse Spillemænd spiller i teltet på Midtermolen

Kl. 19.00		Byvandring med Suzanne Hestbæk – mødested Willemoesstatuen.
Pris 50 kr., børn under 16 år gratis
Kl. 20.00		

Fairplay konkurrence for Gaster

Kl. 21.30		Tommelise. Vandeventyr - Stor danseforestilling med Ingrid Kristensen & Co.
Platform på vandet
Kl. 22.30		

Denne dag afsluttes med et kæmpe festfyrværkeri

FAIRPLAY 3 (Assens - Onsdag kl. 20.00) - MATROSER
Nu skal der dystes i udholdenhed på vandet. Påklædning: Badetøj.
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Torsdag den 23. juli Assens – Faaborg ( Assens)
Kl. 07.00 – 08.30

Morgenmad i teltet på midtermolen.

Kl. 08.00		

Skippermøde på Lilla Dan

Kl. 09.00		

Afgang for alle skibe mod Faaborg

Præsentation af folkene bag Fyn Rundt
I år sker der nogle forandringer i holdopsætningen bag Fyn Rundt.

Bestyrelsen har konstitueret sig, og har peget på
Andrea Gotved som den nye formand for foreningen.
Andrea har sejlet med i mange år og har de senere
år også stået for afholdelse af Fair Play konkurrencerne i havnene. Tak til afgående formand Jesper
Hjorth Johansen for indsatsen!
Ombord på det gode dommerskib PIA - som Marstal
Navigationsskole igen i år stiller til rådighed - er der
også udskiftninger, og vi byder hjerteligt velkommen til den nye skipper og rektor for MarNav, Jens
Naldal – vi glæder os til samarbejdet!
Der skal i den forbindelse lyde en stor og varm tak
til Søren Vestergård og hans hold, for en ualmindelig
flot og professionel indsats gennem mange år. Søren,
Ina, Laurits, Anker og Jakob – TAK!
Vi skal derfor også byde velkommen til en ny
dommer og løbsleder. Vi har været så heldige at
Morten Søborg Elmbo har sagt ja til at påtage sig
opgaven. Morten er tidligere skipper på ZAR, han
er en habil og erfaren sejler der er kendt og vellidt
i træskibskredsen.
HAVET vil igen i år være med i første række med
deres uvurderlige kontakt til tilskuerne. Som første
skib i havn taler de skibene ind efterhånden som
de kommer gennem havnehullet og får alle fartøjer
+ besætninger præsenteret i flotteste stil.
CRUM og NAKSKOV HAVN 1 vil også i år være med hele
vejen og sørge for sikkerheden og mobilitet for bl.a.
pressen, bliver håndteret hurtigt og professionelt.

Maritimt Center Svendborg, med stævneleder Jay i
spidsen, vil sørge for at der er styr på alle detaljer
før, under og efter sejladsen, og som vanligt lægger de også pakhus til når der efter afslutningsmiddagen spilles op til fest!
HOLDET BAG FYN RUNDT
SER DERFOR NU SÅLEDES UD:
Stævneleder
- Jay Brun Jensen leder af Maritimt center Danmark
Skipper på PIA
- Jens Naldal, rektor på Marstal Navigationsskole
Dommer og løbsleder:Morten Søborg Elmbo,
tidl. skipper på bl.a. ZAR
Kassemester og hjælpe-dommer:
- Ernst Ranbøll Larsen, tidl. bl.a. EMANUEL

BESTYRELSEN FOR FORENINGEN
FYN RUNDT FOR BEVARINGSVÆRDIGE SKIBE:
Formand: Andrea Gotved, mangeårig medsejler,
nu på HJALM og arrangør af Fair Play
Næstformand: Kristian Lund, skipper på ARON
Kasserer: Jay Brun Jensen, stævneleder og
leder af Maritimt Center Danmark
Bestyrelse: Anker Lauritsen,
tidl. leder af Maritimt Center Svendborg
Jesper Hjorth Johansen, skipper på LILLA DAN
Jens Finnemann, skipper på ELSA MAGRETHE
Suppleant: Jakob Søndergaard, tidl. skipper på
bl.a. FULTON
Vi ses på vandet!

12

FAABORG
B

A

C
D
F

E

HA VNEGADE

G

Havnekontor
/ Havnevagt
72 53 02 60
EL
Ved kajen
El Vagt
Havnekontoret, 72 53 02 60
Vand
Ved kajen
Indkøbsmuligheder
Superbrugsen, Mellemgade
LIDL, Banegårdspladsen,
5 min. gang, 09.00–19.00

Affald
Ved havnekontoret

Dankortautomat
Jyske Bank, Kanalvej 1

Andet nyttigt
Turistbureauet 62 61 07 07

Taxa
62 61 88 00

Bad
Nord for havnekontoret.
Poletter købes i veksel-automat

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
Telefon Lægevagt
70 11 07 07
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Torsdag den 23. juli Assens – Fåborg (Faaborg)
Kl. 12.00

”Klap en fisk” - Faaborg Amatørfiskerforening

Kl 15.00 – 23.30

Ølboderne sælger Carlsberg øl

Kl. 13.00 – 22.00 	”Go kaffe” sælger div. Gode kaffer
”Pandekagevognen” sælger både madpandekager og de søde
Kl. 13.00 – 19.00
Danske skytteforeninger med skydetelt
		Maritimt centers venner smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr
sejl, lære børn at binde knob og stik og underholder med sang og musik.
		Simac”(udstillings trailer,) de vil fortælle om deres fremragende skole i
Svendborg og de maritime uddannelser som de kan tilbyde.
		Foreningen ”træskibs sammenslutningen” vil fortælle om foreningens
arbejde med den sejlende kulturarv´ og hvordan det står til med denne
		”Legeskibmatroserne” underholder med bl.a. “Hajen i Det Røde Hav” som
bl.a. indeholder den legendariske hilsen: “Haj Five”, “Jagten på den gyldne
skat” - her gælder det om at være hurtig “Sild i tønde” - havne-gemme for
de snedigste søfolk “Slå til munk”, “Kispus”, “Mime-tagfat” og ikke mindst
“Kompas-tovtrækning” for fire hold
Kl. 15.00 – 17.00

Åbent skib på galeasen Havet (entre 20 kr.)

Kl. 15.30 – 16.00

”Historisk Sømands Cirkus” på galeasen HAVET.

Kl. 16.00 – 17.00

Åbent skib på galeasen Havet (entre 20 kr.)

Kl. 17.00 – 17.30

”Historisk Sømands Cirkus” på galeasen HAVET.

Kl. 20.00		

Fairplay konkurrence

Kl. 20.30 – 22.30

Musik i teltet v. LØVEN,KIM &HULKEN nu med Kåre & Rico

Kl. 23.30

Tak for i dag.

Fredag den 24. juli. Faaborg-Svendborg (Faaborg)
Kl. 07.45 – 09.00

Udlevering af morgenbrød fra telte på midtermolen

Kl. 09.00		

Skippermøde i baggården bag havnekontoret

Kl. 10.00		

Afgang alle skibe mod Svendborg

FAIRPLAY 4 (Faaborg - Torsdag kl. 20.00) - HOVMESTRE
Præsenter skibets signatur – smørrebrød (1 Stk.)
Som altid er der ekstra point når man kan se skibet i det der bliver præsenteret.
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Legeskibet leger med på hele turen
Som noget nyt følger ’Legeskibets’ store legebil med Fyn Rundt og tilbyder ”Leg på kaj” for både
publikum og besætninger. Tungt læsset med fantastisk legeudstyr, spillestand og friske legematroser,
inspirerer legeskibsbilen til sømandsleg og bevægelsesglæde i havnebyerne
- alle dage fra 13.00 til 19.00 - og det koster ikke noget!
I Nyborg, Middelfart, Assens, Fåborg og Svendborg bliver der 12 specielle bord-spil af forskellig art,
som kan spilles af både børn og voksne. Derudover en hel masse rekvisitter til leg og bevægelse.
Judomåtter til kamplege, forskellige slags stylter og mange andre sjove ting.
Legematroserne, som bemander Legeskibets legebil, vil desuden instruere i fælles lege og
sømands-dans; bl.a. til tidens populære hit: “Kom og leg - Legeskibet er på vej”.
Blandt de mest populære lege kan nævnes:
“Hajen i Det Røde Hav” som bl.a. indeholder den legendariske hilsen: “Haj Five”. “Jagten på den gyldne skat” - her gælder det om at
være hurtig. “Sild i tønde” - havne-gemme for de snedigste søfolk.
“Slå til munk”, “Kispus”, “Mime-tagfat” og ikke mindst “Kompastovtrækning” for fire hold.
Når skibene når til Svendborg, står Legeskibets store bevægelseskulturelle installation til rådighed. Der er tale om to Lilla-røde containere, den ene indrettet som klatrecontainer, og den anden fyldt
til randen med legeudstyr, parkourstativ, spil og bevægelsesglæde.
Legeskibet er et fireårigt samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole,
Gerlev Legepark og Lauritzen Fonden.

T-S med Fyn Rundt
Træskibs Sammenslutningen er hele Danmarks Landsforening til
bevarelse af ældre brugsfartøjer. Foreningen organiserer i dag 435
skibe, lige fra de mindste joller til de store sejlskibe, der også er
kendt fra Kapsejladsen Fyn Rundt. Alle der interesserer sig for skibene og gerne vil støtte arbejdet med at bevare Danmarks Sejlende
Kulturarv kan blive medlem af TS. Aktive medlemmer modtager et
medlemsblad 4 gange om året, samt en årbog med oversigt over
skibe og frihavne.
Mød Træskibs Sammenslutningen ved Fyn Rundt, hvor vi vil være på
havnen, når skibene lægger til. Hør mere om foreningens arbejde og
om, hvordan det står til med Danmarks Sejlende Kulturarv og fremtidsudsigterne for skibene. Køb en T-shirt og støt foreningen med et
medlemsskab. Vi ses til Fyn Rundt.
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Her er den invitation vi sender ud til politikere og andre
der kan have en interesse i den sejlende kulturarv og
som, ved at opleve miljøet på tæt hold, kan hjælpe os
med at bringe vores budskab videre

Vi vil gerne invitere dig med på en af Danmarks store sommerbegivenheder: Fyn Rundt for
Bevaringsværdige Sejlskibe. Det foregår i uge 30, fra 20. – 24. juli, og vi håber, du - og evt.
din familie - har tid og lyst til at sejle med på en etape. Det vil du helt sikkert ikke fortryde.
Du er hermed inviteret på en sejltur på et stort bevaringsværdigt sejlskib.
Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe er en festlig uge, hvor Danmarks største bevaringsværdige
skibe sejler venskabelig kapsejlads i fem dage. Skibene viser sig fra deres flotteste side med
alle sejl sat, og det er et fan tastisk skue med blåt hav, sommersol, grønne kyster og udsigt til
40 tore skonnerter, galeaser og jagter under sejl... Så husk kamera
Vi inviterer dig med, så du får lejlighed til at opleve ‘den sejlende kulturarv’- under sejl, og på
nært hold se, hvordan de smukke gamle skibe samler danskernes maritime rødder og formidler
vores søfartshistorie.
Uden de store plancher og foredrag – men ved at vække interesse. Alle vil vide, hvor gamle
skibene er, hvad de var by gget til og hvor, de har sejlet. Sømandsfaget formidles fra hånd til
hånd og fra person til person, når gæster og gaster lærer at håndtere sejl, tovværk og værktøj
efter god sømandsskik.
Mange af skibene, der deltager på Fyn Rundt, har allerede rundet 100 år, og er gode eksempler
på den sejlende kulturarv, som Folketingets bevillinger til Skibsbevaringsfonden er med til at
sikre for eftertiden.
Med venlig hilsen
Foreningen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe
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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 og Rema1000
ved Nordre Kaj,
Fakta, Toldbodvej

Affald
Ved Sejlskibsbroen og container ved ny servicebygning.
Container ved Frederiksø.
Flaskecontainer ved Hjortøfærgen

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.

Taxa
70 10 21 22

Telefon Lægevagt
70 11 07 07

Toiletter
Ny servicebygning, toiletvogn,
nyt havnekontor
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Fredag den 24. juli. Faaborg-Svendborg (Svendborg)
Kl. 12.00		

”Blå Flag” aktiviteter for børn og voksne – Dansk Amatørfiskerforening

Kl. 13.00 – 18.00

Ølboderne sælger Carlsberg øl

Kl. 12.00 – 17.30

Musik og sang samt ølsalg I pakhuset arrangeret af Maritimt Centers venner

Kl. 13.00 – 18.00

”Go kaffe” sælger div. Gode kaffer

Kl. 13.00 – 17.00	Danske skytteforeninger med skydetelt
Maritimt centers venner smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr
sejl, lære børn at binde knob og stik og underholder med sang og musik.
		Simac”(udstillings trailer,) de vil fortælle om deres fremragende skole i
Svendborg og de maritime uddannelser som de kan tilbyde.
		Foreningen ”træskibs sammenslutningen” vil fortælle om foreningens
arbejde med den sejlende kulturarv og hvordan det står til med denne
		”Legeskibmatroserne” underholder med bl.a. “Hajen i Det Røde Hav” som
bl.a. indeholder den legendariske hilsen: “Haj Five”“Jagten på den gyldne
skat” - her gælder det om at være hurtig “Sild i tønde” - havne-gemme for
de snedigste søfolk “Slå til munk”, “Kispus”, “Mime-tagfat” og ikke mindst
“Kompas-tovtrækning” for fire hold.
Kl 15.30 – 16.00

”Historisk Sømands Cirkus” på galeasen HAVET.

Fra kl. 15.00	Skibene begynder at komme, hør Alice på galeasen ”Havet” fortælle
anekdoter om skibene, efterhånden som de ankommer.
Kl. 17.30		

Afsluttende skippermøde i pakhuset

Kl. 18.30		

Festmiddag for Fyn Rundt’s deltagere i telt ved Maritimt center

Kl. 20.30		Præmie overrækkelser: 1. 2. og 3. præmier til alle 4 klasser
Fairplay præmier og ikke at forglemme OMSORGSPOKALEN overrækkes
Herefter KORTE taler - Indlæg aftales med toastmaster Egon Hansen,
som sejler med ombord på Hjalm (21 48 71 59)
Kl. 21.00		

Musikken starter i Maritimt Centers pakhus

Kl. 21.30 – 22.00	Kom og se vandeventyret ”Tommelise”.
Få en oplevelse ud over det sædvanlige, når danseforestillingen ”Tommelise” kommer til Svendborg havn d.24.07 Dansekompagniet Ingrid Kristensen & Co., har skabt dette særlige vandeventyr, inspireret af H. C. Andersens
fortælling af samme navn. Forestillingen spilles fra en flydende scene og
dens poetiske sprog appellerer bredt til både børn og voksne.
		
Der er gratis entré. Spillested (På pontoner ud for Jessens mole
Kl. 00.30
		
		
		

Ølvognene lukker ned
” Go’ nu nat og gå nu lige hjem, mens du stadig er ved dine fulde fem.
Jeg ved godt at på din vej lurer fristelser på dig
Tak for I år…

FAIRPLAY 5 (Svendborg - Fredag kl. 19.00) - ALLE
Oppyntning
Et portræt af skibets bedstemand.
Point for kreativitet, opfindsomhed, fremtræden, reference m.m.
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Fyn rundt nu også på youtube
se den korte film fra sidste år her
https://www.youtube.com/watch?v=wsB0i54_Fyo
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SEJLADSREGLER
1. Fyn Rundt for skibe over
18 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.
2. Deltagende fartøjer skal
opfylde mindst to af følgende
betingelser:
Være danskbyggede
Være bevaringsværdige
Være oprindelig lastførende
sejlskibe.
Der sejles i fire klasser:
Fra 18 - 20 brt.
Fra 20 - 50 brt.
Over 50 brt.
Specialklasse for skibe
som ikke er oprindelige lastskibe.
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 egne
årer samt eget varp er tilladt.
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 mållinie
indenfor fastsat tid, regnes
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sejladsen for gennemført og
pointsgivende for klassens
skibe. Skibe, der ikke passerer
mållinien inden for fastsat tid,
tildeles 4 points mere end det
sidst passerede skib inden for
tidsfristen, dog højest maksimum-points 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.
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. Skibe, som deltager i mindre end 4 etaper,
medregnes ikke i det samlede resultat, men medtages
i den enkelte dags placeringer
med henblik på udpegelsen
af en etapevinder. I tilfælde
af pointslighed 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 og
aften. 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 til-stræbes, at
sådanne afgørelser træffes
i enighed. Hver morgen før
skippermødet mødes én repræsentant for hver klasse
af skibe med dommeren og
planlægger dagens sejlads.
I tilfælde af særlige forhold,
indtrufne under sejladsen,
kan radioskippermøder etableres for at tage stilling til evt.
flytning af start eller mållinie,
afblæsning, placeringer m.m.,
alt under hensyntagen til begrebet “godt sømandsskab”,
således som dette er defineret i de internationale søvejsregler, som er gældende under hele sejladsen.
5. Maskinen (skruen) skal
frakobles 0,1 sømil fra startlinien, 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. Anden
startprocedure kan indføres.
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

STOR FEST I MARITIMT CENTER
Oplev byens absolut mest tighte funk´n roll orkester Jet Z, når de fredag den 24.juli
spiller til Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe festen i Maritimt Center på Svendborg Havn
Det bliver næppe mere funk og rock ´n roll, i en god shaket cocktail, end når femmandsorkestret Jet Z ruller løberen ud til en god fest. Bandet, som snart har 10 år på
bagen, har bogstaveligt talt spillet hofterne af led på et utal af glade party-mennesker
i hele landet, og altid formår orkestret at kanalisere glæden ved musikken videre fra
scenen og ud til publikum.
Stilen er kendte og iørefaldende udenlandske kopi-numre hentet over de sidste fire
årtier, og udvalget er pop og rockmusik med et funky touch. Inspirationen er hentet
fra kunstnere som: Tower of power, Ray Charles, Stevie Wonder, Elvis Presley, Hot
Chokolate, Rolling Stones og David Bowie.

Festmiddag i teltet ved Maritimt Center fredag
KOK & RUL - DEN TRANSPORTALE DINER
Vil i år stå for forplejningen i teltet, til vores festaften. Sally, indehaveren af KOK & RUL har
lovet, at hun og hendes personale vil sætte alle sejl til for at vi kan få en god oplevelse

ÅRETS MENU :
Kylling i cider og fløde med svampe og timian | Barbecue marineret oksetyndstege,
grill stegte, økologisk | Porchetta italienske rullesteg serveret med blomme og løg
chutney | Nye kartofler vendt i smør og krydderurter | Basmati ris vendt i helbladet
spinat og grillede løg | Grillede squash med feta og langtidsbagte tomater | Jordbær
og blomkålssalat med citronolie og ristede krydder- mandler | Grøn salat med agurk,
bladselleri, ærter og persille | Lunt brød af ølandshvede | Lunt durum mad-brød
Tilbehør: Persille pesto, rygeost creme, smør & aioli
Pris kr. 170,- pr. couvert,- børn u. 12 år kr. 85,-
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WESTKUST

HAVET

INGO (SV)

CONSTANTIA (SV)

ATENE (SV)

FULTON

ZAR

MARTHA

LOA

LILLA DAN

JOHANNE

FYLLA

BRITA LETH

ARON

Skibsnavn

1. etape

2.etape

3. etape

4. etape

Store klasse
5. etape

I alt

MARIEJE

KAROLINE SVANE

FIONIA

HANSINE

JENS KROGH

EMANUEL

GRØNNE ERNA

SKIBLADNER II

MIRA

HJALM

ELSA MARGRETHE

BONA GRATIA

AVENTURA

Skibsnavn

1. etape

2.etape

3. etape

4. etape

Mellem klasse
5. etape

I alt

HÖGANES

VALKYRIEN AV

GULDBORGSUND

ANNA

NOATUN

AMRIT

JANE

HAVGASSEN

VEGA

SOLVANG

PALNATOKE

HAABET

META

FREJA AUS KIEL

BOLETTE

Skibsnavn

1. etape

2.etape

3. etape

4. etape

Lille klasse
5. etape

I alt

ASTRID FINNE

FREYA AUS DEN
SIEBEN INSELN

MITTE

MULLER

MANDALAY (N)

VALKYRIEN
AF HOBRO

VIKING

ELBE NO 5

ATALANTA

Skibsnavn

1. etape

2.etape

3. etape

4. etape

Special klasse
5. etape

I alt

Det er alvor nu!!
Vi må sørge for at
Charterskibene får
betingelser så de
forbliver i landet

Skibe der inden for de sidst 4 år
enten er oplagt eller solgt til udlandet
Skibsnavn

Hjemmehørte

Nuværende situation

Mistede pass. antal

”Saga”
Donna Wood
Haabet
Mjølner
Carene Star
Frem
Zar
Elsa Margrethe
Catrine K
Chimera

Struer
København
Svendborg
Rudkøbing
Rømø
Kolding
Dragør
Kolding
Svendborg
Svendborg

Ibitza Spanien
Island
England
Ikke i fart
Oplagt
Oplagt
Lystfartøj
Lystfartøj
Oplagt
Oplagt

47
47
42
20
50
60
42
20
50
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FACILITETER:
• Sejlloft
• 32 t. kran
• 2500 m2 Hal
• Bedding 20 t.
• Bedding 400 t.
• Snedkerværksted
• Glasfiberværksted
• Blokfabrik
VORES BÅDEBYGGER KAN HJÆLPE JER MED BLA.
• Restaurering
• Forsikringsskader
• Teakdæk
• Flexiteak dæk
• Kalfatter arbejde
• Planke skift
• Master
• Vinteropbevaring
VORES SEJLMAGER KAN HJÆLPE JER MED BLA.
• Nye sejl
• Sejl Reparation.
• Håndsyede sejl
• Kaleche
VI TAGER OS AF BÅDE DE STORE OG DE SMÅ OPGAVER.
Vi har i 40 år været beskæftiget med nybygning
af træskibe og joller.
2013 overtog Monica Fabricius aktiviteterne i
Ebbes Bådebyggeri og Sejlloft.
I 2014 har værftet fået adgang til stører beddinger
og dermed mulighed for landsætning af stører skibe.
I 2014 Overtog vi H.J. Jacobsens Blokfabrik i Ollerup,
Der vil blive ført videre under navnet Maritime Woodcraft.
H.J. Jacobsen har siden 1870 leveret blokke, rat, kofilnagler
og anden tilbehør til træskibsflåden verden over.
Se nærmere om vores blokke på:
WWW.MARITIMEWOODCRAFT.DK

WWW.EBBE-MARSTAL.DK · TEL: +45 6253 2127

Vi ønsker jer alle
en god tur Fyn rundt
Turbinevej 10
5500 Middelfart
76 42 96 96
denmark@kpibridgeoil.com
DENMARK

ISTANBUL

LONDON

MIAMI

NEW YORK

SEATTLE

SINGAPORE

VALPARAISO

