FYN
RUNDT
2019
20.- 26. juli

FOR
BEVARINGSVÆRDIGE
SEJLSKIBE

Lørdag d. 20. juli
Søndag d. 21. juli

Tirsdag d. 23. juli

Torsdag d. 25. juli

Mandag d. 22. juli

Onsdag d. 24. juli

Fredag d. 26. juli

BOGENSE

FREDERICIA

ASSENS

SØNDERBORG

MARSTAL

FAABORG

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

NU tager vi også imod

MobilePay

VHF
kanal

77

Vagttelefon: Jay Jensen

61 46 25 40
Dette er Fyn Rundt´s Call Center.
Alle spørgsmål bedes i første
omgang rettet hertil.
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Tlf. 61 46 25 40

Tilføj skibets navn i tekstfelt

Arrangementskomite: Jan ”Jay” Brun Jensen
Løbsledelse
Sune Blinkenberg dommer........................................ 23 35 22 59
Ernst Larsen, kassemester/dommer ........................ 29 90 53 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
Serendib : Kaptajn Finn Lassen.................................. 40 35 22 96
Elephanten Kaptajn Erik . ........................................ 40 36 48 46
Nakskov Havn I: Kaptajn Erling Langhoff ................. 40 14 33 13

FYN
RUNDT
2019
20.- 26. juli

FOR
BEVARINGSVÆRDIGE
SEJLSKIBE

DOMMERSKIB OG MÅLTAGNINGSSKIB

Dommerskib Elephanten

Måltagningsskib 909

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 start linenerne og lave alle starterne.
På mållinjerne vil Elephanten ligge og meddommer Ernst Larsen, som kender skibene godt
vil noterer jer når I går over mållinjen.
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FYN RUNDT
- NU OGSÅ PÅ YOUTUBE
Se den skønne film “Friend ship
der blev optaget sidste år
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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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Ærø Søredningsforening slutter sig til os i Assens med ERRIA RESCUE og vil lave opvisning i
havnene ligesom de naturligvis vil stå til rådighed for os på vandet hvis det måtte blive nødvendigt
IIIIIIIIIIIIIIIIIII
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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 Fredericia som en dyst
mellem skibenes besætninger. Det fremgår af programmet hvornår der afholdes konkurrence, I år
arrangeret af Louise (bedstemand på Hjalm) og Sebastian, der vil komme med sjove overraskelser til os.
Fælles morgenmad
I alle 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 Bogense udleveres badges til alle deltagere – disse gælder
som adgangstegn til morgenmaden og til afslutningsfesten i Fåborg.

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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DEN MARITIME OPLEVELSESRAMBLA
Reberbane
Sejlmagerværksted
Lær at kaste med kasteline
”Løft en gris” ethvert barn kan.
Navigationsskolen SIMAC fortæller om de maritime uddannelser.
Ærø Søredningsselskab demonstrerer deres skib Errias færdigheder i havnebassinet,
imens vi venter på skibene.
Brændte mandler, Go’ kaffe og lækre pandekager
DUBAL’s PIRATCIRKUS HVER EFTERMIDDAG kl. 16
Helt særligt i år er, at der i hver havn (undtaget Bogense) er piratcirkus hver eftermiddag
kl. 16 på Fulton. Det er Danske Ungdoms og Børne Artisters Landsforening (DUBAL), der overtager
skibet og leverer forestillingen – med drabelige sving i master og rigning, skarpe jonglører og
meget mere. Efter forestillingen laver de unge artister cirkusworkshop på kajen, hvor børn og
barnlige sjæle kan afprøve deres færdigheder som cirkusartister (slutter kl. 18).
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BOGENSE

Havnekontor
/ Havnevagt
64 81 21 15
EL
Langs kajen
El Vagt
Havnen 24 60 27 14
Vand
Langs kajen
Indkøbsmuligheder
Menu, Fakta, Rema1000,
Netto tæt på havnen
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Affald
Container på kajen
Bad
På kajen
og ved lystbådehavnen
(se kort) kode 3142
Toiletter
På kajen kode 3142
Dankortautomat
I byen ved banken
Taxa
70 10 33 20

Parkering
Nærmeste 24 timers
parkering. På marinaen
Telefon Lægevagt
70 11 07 07

SØNDAG D. 21. JULI BOGENSE
Kl. 10.00 – 19.00	”Den maritime oplevelses rambla” smeder på esse, slår reb på reberbane,
syr sejl, lærer børn at binde knob og stik og underholder med sang og musik.
		Simac (udstillingstrailer,) de vil fortælle om deres fremragende skole i
Svendborg og de maritime uddannelser som de kan tilbyde
Kl. 10.00 – 19.00

Boder har åben

Kl. 10.00 – 21.00

Øl og madboder har åbent

Kl. 10.00 – 16.00

Kunstudstilling i Det Gule Hus for enden af Vestre Havnevej

Kl. 13.00 – 16.00

Rocke Steen & Rockerne spiller ved de røde fiskerhuse på Vestre Mole

Kl. 15.00 – 17.00

Musik på Østre Mole Moletorvet ”Rundt på gulvet”

Kl. 18.00

Kanon salut

Kl. 16.00 – 18.00

De Lystige Sømænd spiller rundt på havnen

Kl. 19.30 – 22.00

Musik på Østre Mole, Moletorvet - Koncert med Tom Donovan

MANDAG D. 22. JULI BOGENSE
Kl. 07.00 – 09.00 	Morgenmad for alle besætningerne i kulturhuset Støberiet, der ligger først
for på Vestre Havnevej1 (i bunden af havneindløbet).
Kl.
08.30 – 09.15
		
Kl. 10.00		

Skippermøde i teltet ved de røde fiskerhuse på Vestre Mole

Kl. 10.00		

Kanonsalut

Skibene begynder at forlade havnen
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FREDERICIA
100 m 4

7 400 m

2
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50 m 3
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C
Bad/Toilet
1.1.Bad/toilet

Indkøbsmuligheder
6.7.Foodtrucks

2. Toilet

7. Indkøbsmulighed
8. Aktivitetsområde
og
Føtex,
Prinsessegade

Ved C-byen

2. Toilet
Langebro
3.Ved
Skippermøde

Tøjhuset
3. Skippermøde
23.07
kl. 9.00
Tøjhuset

4. Morgenmad
4. Morgenmad
Urbania
Streetfood
Urbaniakl.
Streetfood
23.07
6.30-9.00
Dankortautomat
5.5.Dankortautomat
Middelfart Sparekasse
Middelfart Sparekasse
6. Foodtrucks
I fiskeområdet
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Føtex, Prinsessegade

Fairplay konkurrencer
Gothersgade
8.Ved
Aktivitetsområde
og

fairplay konkurrencer
El/vand:
Langs molerne
El/vand:

Langs molerne
El-vagt:
Tlf. 60 10 62 68
El-vagt:

60 10 62 68
Affald:
På molerne

Taxa:
Affald:
75 50 34 11
PåTlf.molerne
Lægevagt:
Taxa:
1111
07 07
75Tlf.507034
Andet nyttigt:
Lægevagt:
programmet
for festlighe70Se11
07 07
derne på havnen.

Andet nyttigt:
Se programmet for
festlighederne på
havnen

MANDAG DEN 22. JULI BOGENSE – FREDERICIA (FREDERICIA)
Kl. 13.00 – 19.00	Den Maritime Rambla smeder på esse, slår reb på reberbane, syr sejl, lærer
børn at binde knob og stik og underholder med sang og musik.
		Simac (udstillingstrailer) de vil fortælle om deres fremragende skole i
Svendborg og de maritime uddannelser de kan tilbyde.
Kl. 13.00 – 22.00 	”Go kaffe” sælger div. gode kaffer, ”Brændte mandler” sælger dejlige
mandler, ”Pandekage bilen” sælger lækre pandekager
Kl. 13.00 – 23.30

Øl og mad boder har åbent

Kl. 16.00 – 18.00	DUBAL’s PIRATCIRKUS . Helt særligt i år er piratcirkus på Fulton. Det er
Danske Ungdoms og Børne Artisters Landsforening (DUBAL), der overtager
skibet og leverer forestillingen – med drabelige sving i master og rigning,
skarpe jonglører og meget mere. Efter forestillingen laver de unge artister
cirkusworkshop på kajen, hvor børn og barnlige sjæle kan afprøve deres
færdigheder som cirkusartister
Kl. 16.00 – 22.30

Sømandsmusik ved Tøjhuset (4 se kortet.)

Kl. 20.00		

Fairplay konkurrence for Hovmester Lille torv i bunden af havnen (8 se kortet)

TIRSDAG DEN 23. JULI FREDERICIA - ASSENS (FREDERICIA)
Kl. 06.30 – 09.00

Morgenmad på Urbania Streetfood (4 se på kortet)

Kl. 09.00		

Skippermøde på Tøjhuset (3 se på kortet)

Kl. 09.30		

Afgang alle skibe. Sejlads mod Assens

FAIRPLAY 1

(Fredericia - Mandag kl. 20.00) - Hovmester
“Man skal ikke at være bange for at tage munden for fuld eller være stor i munden.”
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ASSENS

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

TIRSDAG DEN 23. JULI FREDERICIA - ASSENS (ASSENS)
Maritim stemning på Assens Havn - Nordre Havnevej

Kl. 13.00 – 19.00 	Den maritime Rambla smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr sejl,
lærer børn at binde knob og stik, kaster med kasteline og underholder med
sang og musik. Lær hvordan man bygger en jolle.
Kl. 16.00 – 18.00	DUBAL’s PIRATCIRKUS
		Helt særligt i år er piratcirkus på Fulton. Det er Danske Ungdoms og Børne
Artisters Landsforening (DUBAL), der overtager skibet og leverer forestillingen – med drabelige sving i master og rigning, skarpe jonglører og meget
mere. Efter forestillingen laver de unge artister cirkusworkshop på kajen,
hvor børn og barnlige sjæle kan afprøve deres færdigheder som cirkusartister
		SIMAC – Svendborg International Maritime Academy – udstiller og fortæller
om maritime uddannelser
Kl. 13.00 – 22.00 	”Go kaffe” sælger div. Gode kaffer, ”Brændte mandler” sælger dejlige mandler,
”Pandekage bilen” sælger lækre pandekager, Boder på Midtermolen,
Kl. 14.00 – 23.00

Ølsalget er åbent

Kl. 16.00

Kanon salut fra midtermolen v/ Fåborg kanonerlaug

Kl. 18.00		

Kanon salut fra midtermolen v/ Fåborg kanonerlaug

Kl. 16.00 – 18.00 	Marineforeningens Shantykor og Die Hornblower fra Amt Oeversee optræder i teltet på Midtermolen
Kl. 19.00 – 22.30

Hammers Duo spiller i teltet på Midtermolen

Kl. 20.00

Fairplay-konkurrence ( Assens) på midtermollen

Kl. 22.00 – 22.15

Jonglør på midtermolen, Show med ild og lyskegler.

Kl. 22.20 –

Fælles sang på enden af midtermolen ved fyret.

Kl. 22.30		

Fyrværkeri.

ONSDAG DEN 24. JULI ASSENS - SØNDERBORG (ASSENS)
Kl. 06.30 –

Morgenmad i teltet på midtermolen

Kl. 08.00		

Skippermøde på Fylla

Kl. 08.30		

Afgang for alle skibe mod Sønderborg

FAIRPLAY 2 (Assens - tirsdag kl. 20.00) - Plask og sprøjt!
“Konkurrence for 2 matroser - mon de kommer på dybt vand?”
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SØNDERBORG

SØNdeRBORg

D

C

Sønderborg Slot

B
A

Havnekontor
/ Havnevagt
74 42 27 65
VHFHavnekontor
Kanal 16 / Havnevagt

affald
Container på kajen

Affald
andet
nyttigt
Tlf. 7442 2765 / VHF Kanal 16 Turistbureauet
Container på74kajen
42 35 55

eL
EL
Langs kajen

Langs kajen

el vagt
El Vagt
Havnekontoret

Havnekontoret

vand
Vand
Langs
kajen
Langs
kajen
indkøbsmuligheder
Indkøbsmuligheder
Netto,Østergade
33
Netto, Østergade
Fakta,
Sct.
Jørgensgade
35-39
Fakta, Sct. Jørgensgade
35-39
Føtex,
Perlegade
81
Føtex, Perlegade 81,Slotsbakken
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Bad

Bad
Overfor havnekontoret
Overfor havnekontoret
Toiletter

toiletter
Overfor havnekontoret og
Overfor
havnekontoret, samt
ved kajen ved slottet
ved kajen ved slottet.
Dankort automat

dankortautomat
Nordea, Perlegade 10
Nordea,
Perlegade
10
Sydbank,
Jernbanegade
35
Sydbank, Jernbanegade 35
Taxa
Tlf. 70 25 25 25

taxa
74 42 18 18
Parkering
Parkering
Nærmeste24
24timers
timers
Nærmeste
parkering, Slotsbakken
parkering
Telefon Lægevagten
Lægevagt 70 11 07 07
attraktioner / museer
Tandlægevagt 65 41 07 07
Sønderborg Slot, 10–17
Sønderborg sygehus, Sydvang 1
Dybbøl
Mølle, 10–17
Tlf. 74 18 25 00

Dybbøl Banke 10–17
Andet nyttigt

telefon
Lægevagt
Turistbureau
tlf. 74 412 35 55
Lægevagt 70 11 07 07
Tandlægevagt
41 45 51
Attraktioner 65
/ Museer
Sønderborg Slot, Kl. 10 - 17
Dybøl Mølle, Kl. 10 - 17
Dybøl Banke, Kl. 10 - 17

ONSDAG DEN 24. JULI ASSENS - SØNDERBORG (SØNDERBORG)
Kl. 13.00 – 19.00 	Den maritime Rambla smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr sejl,
lærer børn at binde knob og stik, kaster med kasteline og underholder med
sang og musik. Lær hvordan man bygger en jolle.
Kl. 16.00 – 18.00	DUBAL’s PIRATCIRKUS
		Helt særligt i år er piratcirkus på Fulton. Det er Danske Ungdoms og Børne
Artisters Landsforening (DUBAL), der overtager skibet og leverer forestillingen – med drabelige sving i master og rigning, skarpe jonglører og meget
mere. Efter forestillingen laver de unge artister cirkusworkshop på kajen, hvor
børn og barnlige sjæle kan afprøve deres færdigheder som cirkusartister
		SIMAC – Svendborg International Maritime Academy – udstiller og fortæller
om maritime uddannelser
Kl. 13.00 – 22.00 	”Go kaffe” sælger div. Gode kaffer, ”Brændte mandler” sælger dejlige
mandler, ”Pandekage bilen” sælger lækre pandekager
Kl. 14.00 – 23.00

Ølsalget er åbent

Kl. 20.00		

Fairplay konkurrence (v. Ringriderstatuen)

TORSDAG DEN 25. JULI SØNDERBORG - MARSTAL (SØNDERBORG)
Kl. 06.30 – 08.00

Morgenmad i teltet på Slotskajen

Kl. 07.45 – 08.15

Skippermøde på Lilla Dan

Kl. 08.30		

Afgang alle skibe mod Marstal

HUSK

Endelig og bindende tilmelding og betaling til afslutningsfesten i Faaborg.

Der er kun 500 pladser - Derfor - ”først til mølle”.
Mød op på ”Elephanten” vi har åbent hver aften fra kl. 18.00 - 20.00.
Der kan betales med mobilepay, bankoverførsel eller kontanter.

FAIRPLAY 3 (Sønderborg- Onsdag kl. 20.00) - BEDSTEMAND
”Konkurrence for velbalancerede bedstemænd med et godt øjemål.”
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MARSTAL

A
B
D

C

E
F

Havnekontor /
Havnevagt
63 52 63 65
EL
Langs kajen
El Vagt
Havnekontoret
Vand
Ved kajen
Indkøbsmuligheder
Superbrugsen, Kirkestræde
Sparkøbmanden, Vestergade
Affald
Container ved kajen
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Andet nyttigt
Turistbureauet 62 52 13 00
Bad
Toiletbygninger ved kajen
Toiletter
Toiletbygninger ved kajen
Dankortautomat
Danske Bank, Prinsensgade
Nordea, Kongensgade
Taxa
Ærø Taxi 20 20 20 32
Parkering
Nærmeste 24 timers
parkering

Attraktioner / Museer
Marstal Søfartsmuseum,
åbent til kl. 21
Telefon Lægevagt
70 11 07 07

TORSDAG 25. JULI SØNDERBORG – MARSTAL (MARSTAL)
Kl. 13.00 – 19.00 	Den maritime Rambla smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr sejl,
lærer børn at binde knob og stik, kaster med kasteline og underholder med
sang og musik. Lær hvordan man bygger en jolle.
Kl. 16.00 – 18.00
DUBAL’s PIRATCIRKUS
		Helt særligt i år er piratcirkus på Fulton. Det er Danske Ungdoms og Børne
Artisters Landsforening (DUBAL), der overtager skibet og leverer forestillingen – med drabelige sving i master og rigning, skarpe jonglører og meget
mere. Efter forestillingen laver de unge artister cirkusworkshop på kajen,
hvor børn og barnlige sjæle kan afprøve deres færdigheder som cirkusartister
		SIMAC – Svendborg International Maritime Academy – udstiller og fortæller
om maritime uddannelser
Kl. 13.00 – 22.00 	”Go kaffe” sælger div. Gode kaffer, ”Brændte mandler” sælger dejlige mandler,
”Pandekage bilen” sælger lækre pandekager
Kl. 14.00 – 23.00

Øl og madboder, åbent ved Eriksens plads og på havnen

Kl. 20.00		

Fairplay konkurrence ved Eriksens Slæbested

Kl. 20.45		

Skønsang v. De Småborgerlige i HCC bådeværft (Ebbes bådebyggeri og sejlloft)

Kl. 21.00 - 23.00

Dansemusik ved Apollo i HCC bådeværft (Ebbes bådebyggeri og sejlloft)

FREDAG DEN 26. JULI MARSTAL – FÅBORG ( MARSTAL)
Kl. 06.30 – 08.30

Morgenmad i Hallen ved HCC bådeværft (Ebbes bådebyggeri og sejlloft)

Kl. 08.30 – 09.00

Skippermøde i Søfartssmuseet

Kl 07.30 - 09.30

Søfartsmuseet er åbent for alle Fyn rundt sejlere (gratis)

Kl. 09.30		

Afgang alle skibe mod Fåborg

FAIRPLAY 4 (Marstal - Torsdag kl. 20.00) 2 gaster fra hvert skib
“Koordination, samarbejde og hurtighed”
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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
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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.
Poletter 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
Telefon Lægevagt
70 11 07 07

FREDAG 26. JULI MARSTAL – FÅBORG (FÅBORG)
Kl. 13.00 – 19.00 	Den maritime Rambla smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr sejl,
lærer børn at binde knob og stik, kaster med kasteline og underholder med
sang og musik. Lær hvordan man bygger en jolle.
Kl. 16.00 – 18.00
DUBAL’s PIRATCIRKUS
		Helt særligt i år er piratcirkus på Fulton. Det er Danske Ungdoms og Børne
Artisters Landsforening (DUBAL), der overtager skibet og leverer forestillingen – med drabelige sving i master og rigning, skarpe jonglører og meget
mere. Efter forestillingen laver de unge artister cirkusworkshop på kajen,
hvor børn og barnlige sjæle kan afprøve deres færdigheder som cirkusartister
		SIMAC – Svendborg International Maritime Academy – udstiller og fortæller
om maritime uddannelser
Kl. 13.00 – 22.00 	”Go kaffe” sælger div. Gode kaffer, ”Brændte mandler” sælger dejlige
mandler, ”Pandekage bilen” sælger lækre pandekager
Kl. 14.00 – 23.00

Øl og madboder, åbent ved Eriksens plads og på havnen

Kl. 18.30 – 00.30	Afslutningsfest og præmieuddeling i det store telt på græsplænen øst for
havnebadet.
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. 00.30		”Go nu nat og gå nu lige hjem, mens du stadig er ved din fulde fem. Jeg
ved godt at på din vej lurer fristelser for dig”
		

Tak for i år…

FAIRPLAY 5

(Faaborg - Under middagen) - ALLE
OPPYNTNING AF TELT. Tema er i år Fair Play 15 års jubilæums Logo
(materialer vil blive udleveret til skippermøde i Marstal)
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NU tager vi også imod

Tlf. 61 46 25 40

MobilePay

Tilføj skibets navn i tekstfelt

Musik ved partybandet

WHY

NOT

Der spiller numre som: ”Smoke on the Water” – ”Hjem til Århus” – ”looking back over my shoulder”
– If you can`t give me love” – “bruges og bruges” – ”Stumbeling in” – “Help me make it trough
the night”.

FESTMIDDAGEN
Vi fester i telt på græsplænen øst for havnebadet

MENU TIL FESTAFTENEN
Mør, rosa stegt, American Roast, m/ fløde kartofler, sommergrønt og sauce.
Frisk kylling/pasta salat m/hjemmebagt brød
Til dessert hjemmelavet Brownie m/ frugt
Der kan bestilles vegetar ret med el. uden fisk, nævn det blot til Jay.
Det hele serveret fra 3 buffeter, der vil være 5-7 personaler bag hver buffet som
anretter på gasternes tallerkener, på den måde undgår vi forhåbentlig lange køer.
PRIS
Pris: kr. 175, - pr. couvert - børn u. 12 år: kr. 85,-

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

ZUVERSICHT (D)

MARTHA

MARILYN ANNE

LILLA DAN

JOHANNE

HALMØ

FYLLA

FULTON

FREM

CONSTANCIA. (S)

BRITA LETH

BONAVISTA

ARON

Skibsnavn

1. etape

2.etape

3. etape

4. etape

STORE KLASSE
5. etape

I alt

SKIBLADNER II

NORDWIND. (D)

MIRA

KAROLINE SVANE

JENS KROGH

HJALM

GRØNNE ERNA

FIONIA

EMANUEL

ELSA MARGRETE

EBBA AAEN

ALVILDE

AVENTURA

AVENTURA

Skibsnavn

1. etape

2.etape

3. etape

4. etape

MELLEM KLASSE
5. etape

I alt

VEGA

RUTH

NOATUN

HAABET AF
FÅBORG
(HAVGASSEN)

GULDBORGSUND

DANA AUS KIEL(D)

CATARINA
ALT 287. (D)

ANNA
AF BØGESKOV
(OSTEBÅDEN)

AASE

Skibsnavn

1. etape

2.etape

3. etape

4. etape

LILLE KLASSE
5. etape

I alt

MULLER
AF TROENSE

LOUISE AF
RUDKØBING.

(COLIN ARCHER) (N)

KVITUREN

FYN

(COLIN ARCHER) (N)

FORTUNA TELL.

Skibsnavn

VIKING

VIKING

VALKYRIEN
AF HOBRO

ATALANTA (D)

Skibsnavn

1. etape

1. etape

3. etape

4. etape

2.etape

3. etape

4. etape

LILLE SPECIAL KLASSE

2.etape

5. etape

5. etape

STORE SPECIAL KLASSE

I alt

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
Ernst Ranbøll Larsen, tidl. bl.a. EMANUEL

BESTYRELSEN FOR FORENINGEN
FYN RUNDT FOR BEVARINGSVÆRDIGE SKIBE

Formand: Andrea Gotved, mangeårig medsejler
og nu på Lilla Dan
Næstformand: Jesper Hjorth Johansen, skipper
på LILLA DAN
Kasserer: Jay Brun Jensen, stævneleder
Bestyrelse:
Morten Søborg Elmbo, Tidl. 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

Faaborg
Olie- & Skibshandel
Vi fremstiller produkter fra dengang
ting gerne måtte tage tid,
fordi det netop er tiden,
der skaber de bedste resultater

www.faaborg-olie.dk

ØSBYGADE 46, DK- 6100 HADERSLEV
T: +45 7575 2382 WWW.LINOLIE.DK

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

