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Velkommen til Kerteminde Sejlklubs nye nyhedsbrev
Kerteminde Sejlklub vil fremover bringe orientering til medlemmerne om hvad der sker i
sejlklubben.

Nyhedsbrevsredaktør:
Jeg hedder Morten Grove, og jeg har fornøjelsen af at stå for dette
nyhedsbrev.
Jeg kan kontaktes på info@kerteminde-sejlklub.dk eller på 2062 7819.
Jeg er også tit på havnen, og har min båd, Bavaria 37 ”Saxe”, på bro 7, så
bare fang mig, hvis der er noget I gerne vil have at alle de andre medlemmer
bør vide noget om. Jeg skal nok også spørge jer alle pænt ad ☺

12mR gæster Kerteminde
Kerteminde Sejlklub får fint besøg i ugen der kommer, da der kommer 5-6 af
de store 12 meter R både på besøg for at dyste på bugten lørdag d. 26. og
søndag d. 27 juni.
2 af 12 meterne, som de kaldes, deltager også i aftenkapsejladsen tirsdag d. 15
juni. 12 meter R bådene blev brugt til America’s Cup sejladserne
Kig endelig ned hvis I vil opleve nogle meget sjældne og meget smukke både.
Billede: Henrik Møhl

Tursejlads
Der er tursejlads i weekenden d. 19 og 20 juni. Hvorhen turen går vides ikke endnu, men
turudvalgsformand Lene Skovgaard Svane lover moleøl kl. 17 et eller andet spændende sted.
Læs mere på Kerteminde Sejlklubs Facebook side - LINK

Classic Fyn Rundt
Fra fredag d. 4 juni til søndag d. 6 juni afholdtes Classic Fyn Rundt sejladsen,
som er Danmarks ældste distancekapsejlads.
Der var tilmeldt 110 både, herunder et meget flot turfelt på 23 både.
Ruten var med Fyn om bagbord, dvs nordom. Ca. halvdelen af de startende
gennemførte i meget svag vind nord for Fyn og mellem Storebæltsbroen og Kerteminde.
Nordisk Folkebåd ”Mozart” ført af Sisi Buch har skrevet en meget flot beretning, som kan læses
her LINK
Billede: Verner Vestergaard.
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Kerteminde Sejlklub og kommunen
Desværre er der nyt fra Kerteminde Kommune om hvordan man vil forholde sig til
vinteroplagspladsen. Pladsen bliver indskrænket, og det kan man læse meget mere om i
næstformand Hans Jørgen Ellekildes mail fra d. 6 juni.
Man kan også læse referat 625 på dette link - LINK Tak til Flemming Palm for linket.

Sail Extreme i pinsen
Det lykkedes Ungdomsafdelingen af lave et meget vellykket Sail Extreme i
pinsen d. 22 og 23 juni for 8 jolleklasser. Det var meget blæsende og
dommerbåden på bane A måtte bruge 5 ankre for at blive liggende om
lørdagen, men det var dog kun nødvendigt med 3 ankre om søndagen.
Sejlerne fik fuld valuta for pengene med mange sejladser gennemført, dog fik Optimist C
sejlerne kun sejlet lørdag.
Resultater kan ses her: LINK. Husk at vælge den klasse du vil se på.

