
Palby Fyn Cup 2017:
Tag hele familien afsted i Kristi Himmel-
fartsferien
Med blot 3 uger til Palby Fyn Cup, begynder tilmeldinger-
ne for alvor at tikke ind. Det tog lidt tid at lokke sejlerne i 
gang, men de seneste  dage er der kommet godt 40 mere 
på listen. Dermed ser det ud til at deltagerantallet følger 
de sidste års niveau og stævneledelsen tror på at antallet 
igen i år kommer op omkring 300 både. 

At kapsejladsen i år falder sammen med Kristi Himmelfartsferien giver 
en god mulighed for alle de tursejlere, som gerne vil opleve Palby Fyn 
Cup. I turfeltet starter man først og sejler med på samme tur, blot uden 
at deltage som kapsejlende båd. 

Opdeling af tur- og kapsejlere
Palby Fyn Cup er en folkelig sejlads, som for rigtigt mange handler lige 
så meget om det sociale, som konkurrencen. Med en skarp opdeling af 
kapsejlads og turfeltet, er der noget for enhver smag. 
Kapsejlerne kan få lov at kæmpe med ligesindede om den bedste start. 
Tursejlerne kan til gengæld få lov til at slippe afsted uden skrammer. 

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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