
Palby Fyn Cup 2017:
Om 2 måneder går det løs igen
Forårsklargøringen af bådene er i fuld gang på havnene. For omkring 2000 sejlere, er Palby Fyn 
Cup et af årets højdepunkter. Det er her gamle sejlerkammerater mødes og nye skabes. Nu er 
tilmeldingen åben og der er sendt invitationer ud til alle 
tidligere skippere. 

Der er allerede mange både tilmeldt og fortsætter det som tidligere, vil 
der igen i år være over 300 både til start. For landkrabberne som ikke 
sejler med, vil det være muligt at følge starterne på live tv. Alle både er 
udstyret med tracker, så bådene kan følges præcist via TracTrac.

Hygge og personlig udfordring
Spørger man sejlere hvad de sætter pris på ved sejladsen handler det 
om personlig udfordring, udholdenhed, sammenhold, spænding og 
hygge. For mange af sejlerne er sammenholdet på båden noget helt 
unikt og Palby Fyn Cup er en oplevelse de har delt mange gange. 
Kapsejladsen varer normalt for de fleste imellem 24 og 30 timer. Der-
med vil man opleve forskelligt vejr og sammenholdt med ca. 7 timers 
mørke, gør det kapsejladsen til en stor udfordring, hvis der skal kæm-
pes med om topplaceringerne.

Tursejlerfeltet vokser
Sejladsen er ikke kun for garvede kapsejlere i hurtige både. Tursejlere 
og både uden målebrev er velkommen og vil få sin egen start. De bliver 
dermed sendt lidt i forvejen og vil opleve kapsejladsen på nærmeste 
hånd midt i feltet. 

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 26. til 28. 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
Masser af præmier
Spænding - eventyr - udfordringer venter
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