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Tracker på alle både

Alle både udstyres med en tracker, så man
kan følge hele feltet rundt om Fyn på www.
palbyfyncup.dk eller på storskærm på Bogense
Marina.
Efterfølgende kan du også se din og andres
sejlads rundt om Fyn på www.tractrac.dk (Palby
Fyn Cup).
Trackeren udleveres mod forevisning af startnr.
i bureauet på Bogense Marina, hvor den også
afleveres efter endt sejlads.

Mød PALBY MARINE
på havnen

Kom ind i Palby-teltet foran bureauet og få en
god snak og hent årets sejlergave - en cap og et
termokrus i miljøvenligt bambus samt en
proviantpose fyldt med godter til turen!

Præmie til bedste foto
taget under stævnet:
Verdens førende leverandør af live tracking til sejlsport.
Fleet-sejlads, Distance-sejlads og Match Race - følg med på tractrac.dk

Præmie til
bedste klub:

Indsend dine billeder og deltag i konkurrencen,
hvor du kan vinde et Service startsæt med 15
dele + kurv fra Marine Business.
Værdi kr. 1.399,-

Der udtrækkes 3 vindere, som offentliggøres på
hjemmesiden efter sejladsen.
(Indsendte billeder må bruges vederlagsfrit af
Palby Marine og Palby Fyn Cup)

Til den klub, hvis 3 både sammenlagt har den bedste præmietid
under DH udlover Palby Marine
2 stk. Danmarksveste
Værdi kr. 1.998,-

UNBREAKABLE TABLEWARE & ACCESSORIES

Vindere af fotokonkurrencen 2018
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Sejladsen omkring Fyn fra Bogense

BOGENSE SEJLKLUB byder VELKOMMEN til PALBY FYN CUP.
En sejlads rundt om Fyn, hvor tursejlere og kapsejlere deltager.

FØRSTE START KL. 11. FREDAG DEN 24. MAJ 2019

Man får samtidig en stor naturoplevelse i det danske
vejr og sejladsen er DK’s STØRSTE KAPSEJLADS.
Her møder du alle sejlerkammeraterne og får måske
nogle nye. Du kan nyde nogle hyggelige timer på havn
og marina før sejladsen og mærke spændingen, når du
sejler ud af havnen mod startlinjen.
Her er der lagt op til både personlig udfordring, udholdenhed, sammenhold, spænding, kampgejst og hygge
ombord på båden. DET MÅ DU BARE OPLEVE.
ALLE KAN DELTAGE:
PALBY FYN CUP sejles under målereglerne: DH og
TEXEL. TURSEJLERE (kan deltage uden målerbrev)
SEJL DOUBLE HAND: Det er også muligt at sejle
Double-Hand under DH i PALBY FYN CUP, med kun to
deltagere i båden.
Man har måske nemmere ved at stille ”et hold” og det
stiller større udfordringer til den enkelte sejler.
KLASSE- OG STANDARDBÅDE:
Klasse- og standardbåde ved PALBY FYN CUP får ved
minimum 15 tilmeldte både deres egne starter.
Tursejlerne og de mindste både starter først.
Double-hand-sejlerne får deres eget løb.

PALBY FYN CUP arrangeres af BOGENSE
SEJLKLUB i samarbejde med BGIF støtteforening og
vores mangeårige hovedsponsor PALBY MARINE.
FØLG SEJLADSEN PÅ STORSKÆRM og NETTET
Der vil igen i år være opstillet en storskærm på pladsen
foran klubhuset, hvor man ville kunne følge starterne,
sejladsen og måltagning med streaming ligesom
løbsresultaterne vil kunne følges løbende på touchskærme ved bureauet.
OMSEJLINGSRETNINGEN:
Ved PALBY FYN CUP afhænger af vind- og strømforhold og bliver oplyst på skippermødet.
TRACTRAC TIL ALLE:
Alle både får udleveret en tracker, så alle kan følge
bådene på nettet ved hjælp af TRACTRAC – hele vejen
rundt om Fyn.
FLERE AKTIVITETER PÅ LAND:
Der vil i forbindelse med PALBY FYN CUP være flere
aktiviteter i forplejningsteltet og stande ved sejlklubben, så der er rig lejlighed – også for de der ikke skal
sejle, til at hygge sig i både havn og marina og den hyggelige købstad – på toppen af Fyn.
MØD DIN KLUB FØR SEJLADSEN:
Torsdag aften vil du have mulighed for at reservere
bord sammen med din klub i forplejningsteltet.
Tag fat i din klub og få dem til at bestille bord på
sejladsen@fyncup.dk – og mød dine klubkammerater.

BOGENSE SEJLKLUB OG BOGENSE HAVN & MARINA råder over fine faciliteter og i SAMARBEJDE MED ALLE
VORES GODE SPONSORER, sørger vi for, at alle får en god oplevelse både på vandet og på land.

Tilmeld dig nu (klik her)

STARTGEBYRER starter med en pris på KR. 775,- pr. båd og stiger så løbende frem mod start!
(Startgebyret er incl. morgenmad, suppe efter sejladsen og leje af tracker)
Frem til 31. marts: Kr. 775,1. april - 30. april: Kr. 875,1. maj - 22. maj:
Kr. 975,-

Sejladsen omkring Fyn fra Bogense

SEJL MED:
I 1990 blev den første Fyn Cup fra Bogense afviklet
med 182 tilmeldte både. Siden er det gået op og ned
og i 2018 var der 320 tilmeldte både.
Gennem årene har sejladsen skiftet navn efter stævnets hovedsponsor, men formålet med sejladsen har
altid været det samme. Sejle de 138 sømil rundt om
Fyn, så hurtigt som muligt og det er det stadigvæk.

PalbyFYN CUP

Mange flotte præmier
ved Palby Fyn Cup 2018
Lodtrækning

på skippermødet blandt fremmødte skippere

Løbspræmier
for hver 5. tilmeldte båd

1. Præmie
PLEJESPAND
HP clean, Superlim,
polermiddel, voks
og polerklude

Værdi kr. 590,-
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Axion 7” søkortplotter
Værdi kr. 6.995,-

2. Præmie
SENGESÆT

100% bomuld af høj kvalitet.
140x200 cm

Værktøjskuffert
234 dele
Værdi kr. 6.249,-

Værdi kr. 379,-

3. Præmie
RYGSÆK, VANDTÆT
24 liter

Værdi kr. 269,-

ST2000 rorpindspilot
Værdi kr. 5.995,-

Journey taske 2 stk.
Smart taske til alt dit sejlertøj
Værdi kr. 2 x 800,-

2 bl. Gori foldepropel

Få en knob mere for sejl, uden at miste kraft for motor.
Vi beregner den perfekte propel til din båd.
Værdi kr. op til

6.500,-

Der sejles om:
10 stk. overalt gruppepræmier
1 stk. pokal for bedste præmietid blandt flerskrogsbåde
udsat af ”QUORNING BOAT”

1 x 6 fl. Palby Fyn Cup vin til
hurtigste kølbåd
1 x 6 fl. Palby Fyn Cup vin
til hurtigste flerskrogsbåd

Vin udsat af ”BRO14” vinhandel
Vunden vin overrækkes under stævnet
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Gruppepræmier
4 stk. Spinlock Lite Deckveste

Ultralet, lav profil redningsvest
til sejl-og speedbåde.
Den mest populære
vest på markedet.
Fantastisk pasform.

Værdi kr. 5.196,-

Gruppe 2
Vælg Clear Start ure
fra Ronstan

Til en samlet
værdi af kr. 5.000,-

Official timekeeper

Gruppe 3

3 stk. spinboot
sejlerstøvler

Helt vandtæt og åndbar
støvle med membran.
Vejer kun 484 g og har et
fantastisk greb

Værdi kr. 5.697,-

Gruppe 6

Liros tovværk

Tovværkspakke fra
verdens bedste
tovværkproducent

Værdi kr. 5.000,-

Gruppe 7
Multiplus power lader
incl. display og kabel

Kraftfuld lader med
4 ladekurver og storage mode.
1200W/50Amp.

Værdi kr. 8.448,-

Gruppe 8

Beløbet fratrækkes ved køb af en
valgfri Side Power Bov og eller
Stern Thruster.
Præmien udbetales igennem Kyster Marine.
Skal indløses i 2019.

Værdi kr. 5.000,-

Gruppe 4

Gruppe 9

Se det store udvalg i
Palby kataloget

Tactic Race Jacket og
Hi-Fit Trouser. Kvalitet og
pasform er i top i Pelle P`s
SS19 kollektion
Fast Dry P Cap.

Valgfrie fendere fra Danfender.
Værdi kr. 5.000,-

1 sæt sejlertøj

Værdi kr. 5.200,-

Gruppe 5

International bundmaling
Udlover bundmaling til en båd
fra det store sortiment af
International produkter.

Værdi kr. ca. 5.000,-

Gruppe 10
søkortplotter

Axiom9

	Raymarine´s 9” plotter
med mange tilslutnings-		
muligheder.
F.eks. radar, fishfinder
og ekstra skærm.

Værdi kr. 11.495,-
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Gruppe 1

PalbyFYN CUP

Lodtrækning

Tilmelding

Efter endt sejlads, står vi – som altid - klar i bureauet,
med en masse dejlige præmier.
Når du afleverer dit udfyldte rundingsskema, trækker
du et lod og har mulighed for at vinde.
Antallet af lodder svarer til antal startende både.

Tilmeldingen er bindende

BLANDT ALLE FULDFØRTE BÅDE

Fine præmier fra X-Yacht

Sejladsen omkring Fyn fra Bogense

1 Cobb Premier+ grill

• Rustfri base
• Med stegerist og grillroaster+
• Ø 32,5 cm
• Højde m/låg: 35 cm
• Højde u/låg: 19,5 cm
• Vægt: 4,2 kg
Værdi: 1.499,-

2 stk. GPS tracker
Værdi: 1.999,- stk.

2 stk. Pelle P Journey toilettasker
Med krog til ophæng.
Værdi: 350,- stk

5 stk.Victron IP65 lader m/bluetooth

5 stk.Victron BMV712 batteri monitor
m/temp. sensor & bluetooth

Samt yderligere info på
www.palbyfyncup.dk
https://bs.nemtilmeld.dk/26/
(klik på linkene)
Prisen ser du nedenfor.
Frem til 31. marts: Kr. 775,1. april - 30. april: Kr. 875,1. maj - 22. maj:
Kr. 975,-

Gratis

• Havneplads i ugen før og efter sejladsen. Kun ved henvendelse til havnekontoret på tlf 6481 2115 med oplysning
om bro og plads. Dette er af hensyn til
opsyn af din båd.
• Suppe efter endt sejlads .
• Morgenmad i forplejningsteltet.
Husk at udfylde feltet på tilmeldingen,
hvis du ønsker morgenmad.

Service-Faciliteter

• Travelift og mastekraner
• Serviceværksteder
• Yachtværft
• Dagligvarerbutikker
• Hoteller og camping

Erindringskrus

Efter fuldført sejlads og aflevering af
startnummer og rundingsskemaet, får alle
besætningsmedlemmer et erindringskrus
i miljøvenligt bambus fra Palby Marine.

PALBY FYN CUP UDVALGET

3 stk. Marinekikkert 1. mate 7x50
Værdi: 1.199,- stk.
PALBY FYN CUP Vin

Bogense Sejlklub
Sejlerkajen 4
5400 Bogense
Tlf. 64 81 33 39 / 40 16 23 72
E-mail: sejladsen@fyncup.dk

www.palbyfyncup.dk

PalbyFYN CUP

hele Danmarks bådudstyrsleverandør

Hent Danmarks største
bådudstyrskatalog
i din lokale
bådudstyrsbutik!
Eller se det på
www.palby.dk

648 sider med drømme!

Aktivitetsplan 2019
Torsdag den 23. maj:

Lørdag
den 25. maj:
			

Kl. 16:00

Kl. 11:00–17:00 Aktiviteter på kajen
		Streaming og informationer omkring
sejladsen på storskærm

Kl. 14:00-24.00 Bureau åben
		Maritime boder og aktiviteter på kajen
Forplejningstelt åbner
(døgnåben under stævnet)

Døgnåbent

Diverse varme retter kan købes i teltet

Kl. 18:00-21:30 Byens bedste bøffer, dansk kødkvæg
m/salat, bagt kartoffel og Irish Coffee:
Kr. 150,-

Kl. 18:00-21:00 Byens bedste bøffer, dansk kødkvæg
m/salat, bagt kartoffel og Irish Coffee:
Kr. 150,-

Kl. 18:00-01:00 Musik i teltet
Diskotek Jan og Henrik”

Kl. 18:00-01:00 Musik – ”Diskotek Jan og Henrik”

Fredag den 24. maj:
Kl. 06:00

Bureau åbner
(døgnåben under resten af stævnet)

Kl. 07:00

GRATIS morgenmad til sejlerne i teltet
(forudbestilt af deltagere)

SKIPPERMØDE - velkomst v/
Borgmester Morten Andersen
	Præmielodtrækning blandt fremmødte
skippere
Maritime boder og aktiviteter på kajen
	Streaming og informationer omkring
sejladsen på storskærm
Kl. 09:00

Kl. 11:00

Første start

Kl. 18:00-01:00 Kæmpe ”BIERFEST” i teltet
Musik – ”Madam Blå”

Søndag den 26. maj:

Kl. 10:00	Forplejningsteltet lukker 2 timer efter
sidste båd er i mål – senest kl. 10.00

Varm suppe -efter sejladsen

Efter sejladsen omkring Fyn, byder vi deltagerne i sejladsen
på en portion gratis suppe til at varme sig på i teltet.
– Hent billet i bureauet efter sejladsen.

Sejladsen omkring Fyn fra Bogense

Vi har alt til
dine drømme!

TAK TIL VORES SPONSORER 2019
Hovedsponsor:

Ekslusiv-sponsorer:

VisitNordfyn

Øvrige sponsorer:

UNBREAKABLE TABLEWARE & ACCESSORIES

UNBREAKABLE TABLEWARE & ACCESSORIES

Official timekeeper

PÅ GENSYN TIL NÆSTE ÅRS SEJLADS 22. - 24. MAJ 2020
Sejlerkajen 4 • 5400 Bogense • Tlf.: 64 81 33 39 • E-mail: sejladsen@fyncup.dk • www.palbyfyncup.dk

