
Sikkerheden er i top 
ved årets Palby Fyn Cup
Grundstødte både, knækkede master eller mand over bord. Marinehjemmeværnet er igen i år med 
i en båd ved Danmarks største kapsejlads og sørger for, at sejlerne trygt kan sejle rundt om Fyn

Deltagerne ved årets Palby Fyn Cup kan trygt og sikkert sejle fra Bo-
gense Havn fredag den 27. maj om morgenen. Sikkerheden er nemlig 
helt i top. 
Præcis som de forgående år vil en båd fra Marinehjemmeværnet nem-
lig følge trop, når sejlerne til Danmarks største kapsejlads stævner ud. 

Allan Bay er fartøjsfører på båden, og han fortæller, at han og besæt-
ningen har til opgave at give sejlerne en tryghed ved ‘bare at være der’.
“Vi følger egentlig bare med. Og sejlerne ved, at de hurtigt kan få 
hjælp, når vi er der. Det er det, der er det vigtige” siger han.
Når starten går fredag morgen, og halvdelen af bådene er ude på van-
det, så sejler Allan Bay og resten af besætningen efter.
“Så ligger vi midt i feltet, og på den måde sikrer vi, at der er nogenlunde 
lige lang responstid til alle,” forklarer han.

Meget vind giver travlhed
Allan Bay har været med ved Palby Fyn Cup flere gange, og han husker 
særligt sidste års kapsejlads som travl for ham og besætningen.
“Der var meget vind, så vi havde meget at lave. Der var flere, som 
stødte på grund ved Svendborg Sund, der var knækkede master og en 
person, der fik en bom i hovedet. I sådanne situationer kan vi hurtigt 
være fremme og hjælpe.”

Udover at være tilstede på havet og holde øje med sejlerne, vind og 
vejr, så har Marinehjemmeværnsbåden konstant direkte kontakt til 
blandt andet løbsledelsen og kan modtage meldinger fra samtlige sejl-
både.
Desuden følger en lokal fiskekutter trop hele vejen rundt om Fyn og holder øje med den bagerste del af feltet.
Det er ikke et lovkrav, at Marinehjemmeværnet skal deltage ved kapsejladser. Ifølge stævneleder ved Palby Fyn Cup, 
Poul Erik Niselsen, sejler sejlerne på eget ansvar.
“Det er ren service, fordi der er så stor fokus på sikkerheden ved vores kapsejlads. Marinehjemmeværnet stiller op frivil-
ligt,” siger han.

Ønsker du flere billeder eller mere information om Palby Fyn Cup, så er du velkommen til at kontakte 
Christina Rosenkvist, Palby Marine, på tlf. 6168 3169 eller mail cr@palby.dk.

FAKTABOKS:
PALBY FYN CUP
•  Palby Fyn Cup arrangeres af Bogense Sejlklub i samarbejde med sejladsens hovedsponsor Palby Marine.
• Sejladsen finder i år sted den fra 27. til 29. maj.
• Palby Fyn Cup er Danmarks største kapsejlads med flere hundrede både. 
• Banen er rundt om Fyn med en længde på omkring 135 sømil. Der er start og mål i Bogense.
•  Alle kan deltage  - også dem, der kun vil sejle med for sjov, da der også arrangeres løb for tursejlere, som vil prøve turen uden at sejle kapsejlads.
•  I forbindelse med Palby Fyn Cup vil der være flere aktiviteter på Bogense Havn. Der vil være boder, en bar og TV 2 Vejret vil sende live fra pladsen. 

Alle er velkomne til at kigge forbi - også landkrabber.
• Læs mere på Palby Fyn Cups hjemmeside www.palbyfyncup.dk.

Danmarks største kapsejlads
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