
Årsberetning   Palby   Fyn   Cup   2019  

Sidste   år   var   der   en   fremgang   på   godt   17   %,   så   vi   var   spændte   om   vi   kunne   holde   fremgangen.   

Det   kunne   vi.    Vi   havde   også   fremgang   i   år,   ikke   stor,   men   vi   var   1   båd   mere   end   sidste   år.  

Vi   skal   tilbage   til   2012   for   at   finde   et   år   med   flere   tilmeldte   –   for   øvrigt   det   år   vi   aflyste   på   grund   af  
kraftigt   blæst.   Det   bliver   spændende   at   se   hvor   mange,   der   kommer   næste   år.   

Næste   år   er   den   22.   til   24.   maj,   i   forbindelse   med   Kristi   Himmelfarts   dag.   Det   kan   både   være   positivt,  
men   også   negativt,   at   det   er   i   forbindelse   med   en   helligdag.   Weekenden   efter   er   det   pinse.  
Weekenden   efter   igen   er   der   Fyn   rundt   fra   Kerteminde,   og   i   den   weekend   er   der   også   en   helligdag,  
nemlig   grundlovsdag.   Så   vi   havde   valget,   at   det   kunne   være   den   15.   til   17   maj,   som   vi   syntes   var   for  
tidligt,   flytte   det   helt   hen   til   12.   til   14.   juni   eller   afholde   i   forbindelse   med   en   helligdag.   Vi   valgte   så  
Kristi   Himmelfarts   dag   frem   for   pinsen.  

Igen   åbnede   vi   tidligere   for   tilmeldingerne,   og   den   første   uge   i   januar   havde   vi   53   tilmeldte   både.   

I   år   har   vi   også   åbnet   for   tilmeldingen,   og   på   nuværende   tidspunkt   har   vi   33   tilmeldte   både   til   næste  
års   sejlads.   –   Har   I   endnu   ikke   tilmeldt   jer,   så   er   det   nu,   I    skal   gøre   det.   Det   bliver   dyrere   jo   længere  
tid,   I   venter.  

Igen   i   år   var   der   storskærm   på   pladsen,   og   der   blev   vist   skønne   klip   fra   sejladsen.   Desværre   var   det  
for   lidt,   vi   kunne   vise   live   fra   start   og   måltagning   i   år   på   grund   af,   at   det   kamera,   vi   har,   bruger   for  
meget   strøm,   når   vi   skal   sende   direkte,   så   vi   arbejder   på   om   vi   kan   finde   en   anden   løsning.  

  Som   sædvanlig   var   det   en   speciel   oplevelse   fredag   morgen   med   de   mange   sejlere   til   fælles  
morgenbord   og   skippermøde.   I   år   var   det   også   Nordfyns   Kommunes   borgmester,   Morten   Andersen,  
der   bød   velkommen   til   Bogense   i   høj   flot   solskin   og   let   SV   vind.   Han   takkede   både   Palby   Marine   og  
Bogense   Sejlklub   for   det   store   arbejde,   der   lægges   i   dette   flotte   arrangement,   som   tiltrækker   mange  
sejlere   og   andre   til   Bogense.  

TV2   vejret   gav   derefter   en   opdateret   vejrudsigt,   som   var,   at   omkring   starterne   kl.11   ville   der   være   lidt  
regn   og   frisk   vind   fra   V-SV.   Om   eftermiddagen   ville   den   dreje   mere   til   V   og   klare   op.   Natten   til   lørdag  
ville   vinden   dreje   mere   mod   NV   og   tiltage   til   jævn   vind.   Lørdag   ville   vinden   være   fra   en   jævn   til   frisk  
vind   fra   V-NV,   og   det   ville   være   letskyet.  



 

Kl.   11.00   blev   sejladsen   skudt   i   gang,   hvor   de   mange   både   blev   sendt   af   sted   mod   Lillebælt   i   frisk   vind  
fra   V-SV,   så   bådene   krydsede   ned   mod   Lillebælt.  

Lørdag   den   25.   maj   kl.   01.45.04   passerede   den   første   båd   målstregen,   Flerskrogsbåden   ”Dragonfire”  
med   Jens   Quorning   ved   roret,   og   de   har   således   sejlet   rundt   om   Fyn   i   tiden   12:15:04,   hvilket   er    Jens  
Quornings   personlige   omsejlingsrekord.   –   Selvfølgelig   modtaget   på   kajen   med   champagne.  

Vejret   på   turen   rundt   var   temmelig   hårdt,   og   i   alt   udgik   35   både   på   grund   af   forskellige   skader   og  
grundstødninger.   Ikke   uventet   var   det   en   flerskovsbåd,   der   kom   først   i   mål.   Vi   skal   helt   tilbage   til   2006,  
for   at   det   var   en   kølbåd,   der   var   hurtigst   Det   var   en   båd,   der   på   daværende   tidspunkt   hed   H2O   –  
Signal,   flere   kender   sikkert   den   båd   med   et   andet   navn.  

 

Den   sidste   båd   kom   i   mål   lørdag   aften   kl.   21.44.06.  



 

Det   var   dejligt,   at   sejladsen   sluttede   så   tidligt,   så   vi   alle   sammen   kunne   koncentrere   os   om   valget   om  
søndagen.   Valget   til   Europa-Parlamentet.   

I   alt   var   der   257   både,   der   gennemførte   PALBY   FYN   CUP   2019.   Som   sædvanligt   havde   alle   både   en  
Tracker   med   ombord,   som   fungerede   rigtig   fint   under   hele   arrangementet.   Der   var   hele   tiden   styr   på,  
hvor   de   var,   og   om   de   sejlede   forlæns   eller   baglæns.  

Samarbejdet   med   BG&IF   støtteforening   forløb   som   sædvanlig   uden   problemer,   og   der   var   som   altid  
styr   på   de   opgaver   vores   egne   hjælpere   fra   sejlklubben   skulle   løse.   Tak   til   alle   de   frivillige   som   igen  
brugte   mange   frivillige   timer   på   dette   arrangement.   

Palby   Fyn   Cup   2019   var   30.   gang,   det   blev   afholdt,   så   30   års   jubilæum.   Nogen   har   været   med   i   alle  
årene,   og   mange   har   været   med   i   rigtig   mange   år.   Flot,   at   de   stadig   gør   en   indsats   for   Bogense  
sejlklub.  

På   udvalgets   vegne   vil   jeg   takke   de   mange   hjælpere   og   sponsorer,   som   hvert   år   er   med   til   at   sikre,   at  
vi   kan   gennemføre   et   så   stort   arrangement   med   succes.   En   særlig   tak   til   vores   hovedsponsor,   Palby  
Marine.  

Vi   glæder   os   til,   at   alle   igen   møder   op,   når   stævnet   næste   gang   afvikles   den   22.   til   24.   maj   2020.   

På   Palby   Fyn   Cup   udvalgets   vegne  

Poul   Jørgensen  

 

 


