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Udvalget for Palby Fyn Cup var lidt spændt på, hvordan det ville gå i 2018. 

2018 er det første år, hvor der ikke er sendt indbydelser ud i papirform, - ville det give færre 
tilmeldinger? Og når det nu var sidste år, vores aftale med vores hovedsponsor, Palby Marine, var 
gældende, ville de så være med til en ny aftale, hvis der kom færre tilmeldte både? 

Vi havde samtidigt lagt en prisstigning mere ind, hvis de tilmeldte sig senere. De seneste år har vi 
haft et tillæg på 100 kr., hvis de tilmeldte sig efter 1. maj. I år var der en prisstigning på 100 kr., hvis 
de tilmeldte sig efter 1. april,og igen et tillæg på yderligere 100 kr., hvis de tilmeldte sig efter 1. maj. 

Det viste sig hurtigt, at det med, at der ikke blev sendt indbydelser ud i papirform, det gjorde ikke 
noget. 

I starten nærmest væltede det ind med tilmeldinger. Den 1. april var der 208 tilmeldte både, og på 
samme tidspunkt sidste år var der 70 tilmeldte både. Vi kunne næsten ikke få armene ned. 

Det viste sig dog senere, at det aftog med tilmeldingerne, så det må have været tillægsprisen på de 
100 kr., der gjorde, at tilmeldingerne kom så hurtigt i år. Vi endte dog med at få 320 tilmeldte både, 
sidste år var der 273. 

Palby Fyn Cup 2018 var på flere måder tidligt på den i år. Normalt holdes Palby Fyn Cup sidst i maj, 
det er der, hvor forår går over i sommer. I år var foråret for længst forbi, og vi havde haft sommer i 
lang tid. 

I skrivende stund er det stadig sommer, og udvalget er i forhandling med vores hovedsponsor, Palby 
Marine om en forlængelse af sponsoraftalen. 

Da Peter Tanev fra TV2 i vejrudsigten lovede vind fra øst, blev sejlerne sendt i Storebælt først, så de 
ikke skulle krydse igennem ved broen i Svendborg Sund. Efter der er lavet stenrev for at beskytte 
Svendborgsundbroen, kan der opstå en del strømhvirvler, som kan give farlige situationer, når broen 
skal passeres på kryds. 

Lørdag den 26. maj kl. 07.18.17 passerede den første båd målstregen – Flerskrogsbåden ”Dragonfire” 
med Jens Quorning ved roret, og de har således sejlet rundt om Fyn i tiden 17:33:17. 

Lørdag den 26. maj kl 12.03.03 kom den første kølbåd ”Pelle P” – Melges 32 med skipper Claus 
Haugaard Andersen fra Thurø Sejlklub i mål med en sejltid på 22.48.03. 

Søndag den 27. maj kl. 9.50.02 kom sidste båd i mål. Det var Nanok, en Maxi 77 med skipper Ulf 
Dinesen fra Kalundborg Sejlkub. Omsejlingstiden 46.35.02. 

Dermed kunne en vellykket sejlads afsluttes. 

Der er mange flotte billeder på Palby Fyncup hjemmesiden. Der kan der også læse mere detaljeret om 
sejladsen. 
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