35. udgave af FYN RUNDT FOR BEVARINGSVÆRDIGE SEJLSKIBE

Galeaser, skonnerter og jagter –
FULTON er med hele vejen


40 store flotte sejlskibe sejler rundt om Fyn på den venskabelige kapsejlads ”Fyn Rundt
for Bevaringsværdige Sejlskibe” i uge 30. Det er 35. tur rundt om Fyn.



Det er 35. gang, at Fyn Rundt afholdes, og vi har valgt den klassiske rute med de fynske
havne:
Skibene samles i Nyborg den 22. og 23. juli. Kapsejladsen starter mandag den 25. juli, og
skibene lægger til i Kerteminde, Middelfart, Assens, Faaborg og Svendborg.



Publikum har lejlighed til at se skibene ankomme til havn – og sejle igen næste morgen.
Hvis det overhovedet er muligt, sætter skibene sejl tæt på land - og nogle af skibene sejler
ind i havnen for sejl, hvis vinden tillader det.
Der er unik maritim stemning med flotte høje master, pudset messing, sejl, tjære og
aktiviteter på kajen fra kl. 13, hvor galeasen Havet ankommer.



Den 3mastede skonnert, FULTON, er for første gang i mange år med på hele sejladsen.
Skibet har været ude i økonomisk stormvejr men er nu igen på ret kurs og sejler med
lejrskoler og unge, der har det svært.
Under Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe vil FULTON sejle med daggæster og vil
ankomme til havn hver dag kl. 16, hvor der vil være åbent skib imod en mindre entre.



Flere andre skibe tager daggæster – billetter købes igennem Maritimt Center eller ved
kajen.



Den store gruppe af skibe ankommer sent på eftermiddagen, alt efter dagens rute, vind og
vejr.

Kapsejladsen "Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe" er en af Danmarks største maritime
sommerbegivenheder.
Fra d. 22. juli til den 28. juli 2017 mødes ca. 40 af Danmarks store bevaringsværdige sejlskibe –
krydret med en håndfuld udenlandske sejlskibe – til kammeratlig kappestrid på havet og hygge i
havnene. I år har kapsejladsen 35 års jubilæum.

Skonnerter, galeaser, jagter – og en barkentine
Tilmeldingerne løber stadig ind – men vi kan love, at der er flere 3-mastede skonnerter – foruden
adskillige 2-mastede skonnerter og galeaser.
Som noget særligt deltager også barkentinen Loa i år. Loa er Danmarks eneste barkentine - et skib
med råsejl på den forreste af tre master.
Der er flere udenlandske skibe tilmeldt fra Holland, Tyskland og Sverige.
De mange skibe er en skøn blanding af foreningsejede, firma-ejede og privatejede skibe, og de
smukke bevaringsværdige skibe udgør en væsentlig del af Danmarks sejlende kulturarv.
Sejladsen er en god mulighed for, at interesserede kan opleve skibene på tæt hold.

Vil du med ud og sejle – så find din indre søulk frem!
På mange af de deltagende skibe er det muligt at købe en plads som passager, fx igennem Maritimt
Center i Svendborg eller direkte på skibet til næste dags sejlads.
Du behøver ikke at være sømand eller have kendskab til sejlads for at være med. Der er uddannede
folk om bord på skibene, og alle – også gæster – har mulighed for at få en tjans på dækket og hjælpe
med sejl og tovværk.

3 klasser
I kapsejladsen er skibene delt op i tre klasser efter størrelse. Desuden sejler specialskibe i en klasse
for sig selv.

Masser af aktiviteter på kajen
Programmet for publikum starter kl. 13 på alle havnene.


Galeasen HAVET ankommer før de andre skibe – ca. kl. 13.



I hver havn vil der være højtaleranlæg, så publikum kan høre facts og anekdoter om skibene
og deres besætninger, efterhånden som de anløber havnen – ved ca. 16-17 tiden.



Åbent værksted med sejlmager, rebslager og gammeldags smedje med esse kan ses i hver
havn.



Afprøv dine sømandsevner – kast med kasteline.



Skytteforeningen kommer med skydetelt.



’Åbent skib’, hvor besøgende kan få en rundvisning og en røverhistorie på en del af skibene
- imod en mindre entré. FULTON har åbent skib hver dag kl. 16.



Kl. 20 er der fairplay-konkurrence, hvor skibenes besætninger dyster i ædle sømandsfærdigheder. Konkurrencerne er hemmelige, men stikordene er:
 Hurtighed og grundighed,
 Fair Play for Matroser i overspringshandling - gode arme, gode ben, ekstra points for
tricks
 Fair Play for Hovmestre - årets Fyn Rundt (alkoholfri) drink, bedømmes på
udseende, smag, kreativitet.
 Fair Play for én gast/skipper/besætning - én mod én, styrke og udholdenhed



Hver by arrangerer havnefest med musik og lokale boder.

KONTAKT:
Sekretariat:
Maritimt Center v/ Jay Brun Jensen
Mobil: 30 18 58 41
Mail: jay.brun.jensen@svendborg.dk
Pressekontakt:
Lise Mortensen
lise@mortensen.mail.dk
Mobil: 40 27 49 58

HIGHRES FOTOS kan hentes her:
https://www.dropbox.com/sh/jc928uj31l50g99/AAC2VWw5i8wuz0mye8QYYWIga?dl=0
Eller ved henvendelse til Lise Mortensen.
SE MERE HER:
www.fyn-rundt.dk

www.fulton.dk
www.maritimtcenter.dk

