FYN RUNDT FOR BEVARINGSVÆRDIGE SEJLSKIBE:

Skonnerter, galeaser, jagter – og en enkelt slup
I år sejler 37 store flotte sejlskibe rundt om Fyn på den venskabelige kapsejlads ”Fyn Rundt for
Bevaringsværdige Sejlskibe”.
Sejladsen starter i Nyborg mandag den 25. juli, og skibene lægger til i Kerteminde, Middelfart,
Assens, Marstal og Svendborg.
Der er masser af aktiviteter på havnene for publikum og unik maritim stemning med flotte høje
master, pudset messing, sejl, tjære og sømandslege fra klokken 13.
Kapsejladsen "Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe" er en af Danmarks største maritime
sommerbegivenheder.

Fra d. 25. juli til den 29. juli 2015 mødes 37 af Danmarks store bevaringsværdige sejlskibe –
krydret med en håndfuld udenlandske sejlskibe – til kammeratlig kappestrid på havet og hygge i
havnene.

Skonnerter, galeaser, jagter – og en enkelt slup
I år kan vi glæde publikum med to 3-mastede skonnerter – foruden adskillige 2-mastede skonnerter
og galeaser.
Der er flere udenlandske skibe tilmeldt: Et hollandsk skib, fire tyske skibe, to svenske og et norsk.
Som noget særligt deltager også sluppen Ruth, der ejes af Nationalmuseet. Ruth er bygget i 1854 og
er renoveret, så det fine skib fremstår, som det så ud i 1898 – uden motor og med originale
bomuldssejl og naturtovværk.
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.

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

Masser af aktiviteter på kajen
Programmet for publikum starter kl. 13 på alle havnene. Her stilles op til sømandslege og
bevægelse for både børn og voksne.


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.



SIMAC stiller med et telt og fortæller om de maritime uddannelser.



’Åbent skib’, hvor besøgende kan få en rundvisning og en røverhistorie på en del af skibene
- imod en mindre entré.



Fairplay-konkurrence, hvor skibenes besætninger dyster i ædle sømands-færdigheder.
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.

Legeskibet leger med på hele turen
Aktiviteterne starter kl. 13 hver dag med "Leg på kaj" for både publikum og besætninger.
Prøv Legeskibets fantastiske udstyr, spillestand hvor friske legematroser, inspirerer til sømandsleg
og bevægelsesglæde alle dage fra 13.00 til 19.00 - og det koster ikke noget!
12 specielle bord-spil af forskellig art, som kan spilles af både børn og voksne.
Judomåtter til kamplege, akroyoga og andre sjove aktiviteter, forskellige slags stylter og mange
andre sjove ting.
Legematroserne, som bemander Legeskibet, vil desuden instruere i fælles lege og sømands-dans;
bl.a. til tidens populære hit: “Kom og leg - Legeskibet er på vej”.





“Hajen i Det Røde Hav” som bl.a. indeholder den legendariske hilsen: “Haj Five".
“Jagten på den gyldne skat” - her gælder det om at være hurtig.
“Sild i tønde” - havne-gemme for de snedigste søfolk.
“Slå til munk”, “Kispus”, “Mime-tagfat” og ikke mindst “Kompas-tovtrækning” for fire
hold.

Legeskibet er et femårigt samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole, Gerlev Legepark og Lauritzen
Fonden.

Muligt at sejle med som passager – også uden sejlkendskab
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.
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