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FYN RUNDT
 FOR BEVARINGSVÆRDIGE SEJLSKIBE



Vagttelefon: 

30 18 58 41
Dette er Fyn Rundt´s Call Center. 

Alle spørgsmål bedes i første 

omgang rettet hertil. 

Arrangementskomite:  Jan ”Jay” Brun Jensen 

Løbsledelse

Morten Elmboe, dommer  .........................................20 98 33 11

Jens Naldal, hjælpedommer  ....................................51 23 03 07

Ernst Larsen, kassemester/dommer ........................29 90 53 59

Jan ”Jay” Brun Jensen, Koordinering/planlægning  30 18 58 41

Pressechef Lise Mortensen  ......................................40 27 49 58 

Følgeskibe

Pia, dommerskib: Kaptajn Jens Naldal  ....................51 23 03 07

Nakskov Havn I: Kaptajn Erling Langhoff  ................40 14 33 13

”Crum”:  Kaptajn Michael ................................ 004670-4531022

VHF
kanal

77
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Med Fyn om bagbord

2016
FYN RUNDT
 FOR BEVARINGSVÆRDIGE SEJLSKIBE

Fyn Rundts karavane

Fra galeasen HAVET fortælles der anekdoter om skibene, efterhånden som de ankommer. 

Enmands-Cirkus på galeasen HAVET med skibsakrobaten Esben fra Circus Cursci  
Reberbane – hvor der slås reb.

 Sejlmagerværksted, hvor børn lærer at splejse, lave knob og stik og synge sømandssange. 

Smedje – åbent værksted. 

Lær ar kaste med kasteline.

Dansk Skytteforening med mobilt skydetelt. 

”Go kaffe” sælger dejlig kaffe fra lille bod

”Brændte mandler” 

Lê Trangs foodtruck sælger lækre vietnamesisk  mad

Pandekage bilen sælger lækre pandekager

Simac”(udstillingstrailer,) de vil fortælle om deres fremragende skole i Svendborg

”Legeskibmatroserne” underholder med bl.a. 
“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.

Igen i år har vi valgt at invitere forskellige aktører med rundt i havnene, for på den måde at være 
med til at sikre, at der er en høj standard i de aktiviteter der tilbydes i havnene.

Maritimt Center Danmarks Venneforening har igen i år tilbudt deres hjælp.
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Kapsejlads
Fyn Rundt er først og fremmest en kapsejlads. Vi skal sejle indædt men 
venskabelig kapsejlads. Sejladsreglerne er de Internationale Søvejsregler. 
Vi passer på os selv, hinanden og skibene. Vinderne findes efter det gode 
gamle ”Hvem kommer først” princip. 

Fair Play Konkurrencen
Som ordet siger, er Fair Play Konkurrencen der hvor sportsmandsånd, intellekt, paratviden, godt 
sømandskab og atletiske evner går op i en højere enhed og skaber noget der langt større end 
summen af enkeltdelene. Fair Play Konkurrencen foregår første gang i Middelfart som en dyst 
mellem skibenes besætninger. Det fremgår af programmet hvornår der afholdes konkurrence, I år 
arrangeret af to ungmøer, der vil komme med sjove overraskelser til os.

Fælles morgenmad
I de fleste havne er der fælles morgenmad. (tider mv. fremgår af programmet). For os er det et 
ønske om at folk møder hinanden på tværs af skibene, I år er det igen værtsbyerne der betaler, 
og sørger for at vi kommer godt fra start.
I Nyborg udleveres badges til alle deltagere – disse gælder som adgangstegn til morgenmaden 
og til afslutningsfesten i Svendborg.

       Skibene kan følges på internettet
På www.fyn-rundt.dk kan man om aftenen se resultaterne af dagens sejladser.

Lidt om de faste programpunkter…
I år er det igen muligt at 

låne Maritimt Centers 
budcykel når man skal 

handle i havnene.
Kontakt blot Jay på  

Tlf. 30 18 58 41
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Havnekontor  
/ Havnevagt
63 33 70 83 / 29 13 19 59

EL
Langs kajen

El Vagt
Havnen 29 13 19 59  
/ Alex 63 33 68 09 

Vand
Langs kajen

Indkøsmuligheder
Kvickly og Netto

Affald
Container på  kajen

Bad
På kajen  
og ved lystbådehavnen

Toiletter
På kajen

Dankortautomat
Ved Netto og Kvickly

Taxa
70 10 33 20

Parkering
Nærmeste 24 timers  
parkering. 
På plads ved Lauses Grill

Attraktioner / Museer 
Evt. sær åbnet

Telefon Lægevagt
70 11 07 07

NYBORG
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Søndag d. 24. juli Nyborg

Kl. 10.00 – 19.00   Maritim underholdning som reberbane, sejlsyning, knobbinding skydetelt m.m. 
  Legeskibet, kaffebod, pandekagebod, Vietnamesisk foodtruck
  Ølboder åbner
  Popup Happy Jazz ved skibet Elbe 
  Udstilling om Havneplanerne 
  5 boder med kunst og spiselige ting 

Kl. 10.30 – 10.40   Borgmester Kenneth Muhs indvier gæstepieren. Der uddeles øl og saft til 
åbningsgæsterne og politisk hygge, til fadene er tomme. 

Kl.  10.40 – 11.30  Marineforeningens kor synger på broen ved gæstepieren 

Kl. 11.00 – 16.00  Marinehjemmeværnet har åbent skib og tilbyder sejlture i motorbåd 

Kl. 12.00 – 14.00   Underholdning i/ved teltet. 
  Rock piraterne 2 x 30 min. 

Kl. 14.30 – 16.30  Musik ved teltet Hill-Billy bone duo. Country Rock 

Kl. 15.30 – 16.00  Historisk Sømandscirkus på Galeasen ”Havet” 

Kl. 17.00 – 19.00  Underholdning ved teltet. Hvide løgne med 80ér Hits 

Kl. 19.30 – 21.00   Mad og musik i teltet. Salg af mad/drikke. 
  210 personers Salsaband. Little Havana – Kom og dans med. 

Mandag d. 25. juli Nyborg (Nyborg)

Kl 07.30 – 09.00  Morgenmad for alle besætningerne i teltet 

Kl. 08.30 – 09.15  Skippermøde I Marinestuen, Vesterhavnen 70 A

Kl. 09.30  Afgang for alle skibe.
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Havnekontor  
/ Havnevagt
65 32 37 33
(VHF 11-12, kanal 12) 

EL
Langs kajen

El Vagt
Ring til Havnekontoret

Vand
Ved Fjord-og Bæltcentret,
samt ved fyret 

Indkøbsmuligheder
Superbrugsen på havnen

Affald
Container på kajen

Andet nyttigt
Turistbureauet  65 32 11 21

Bad
Ved sejlklub/havnekontor
(marinaen). Poletter købes 
ved havnekontor

Toiletter
Toiletvogn på kajen, 
Islandsvej, samt ved 
sejlklubben.
Toiletkode: 2567#

Dankortautomat
Langegade (500m)

Taxa
65 32 13 80 el.
65 32 15 05

Parkering
Nærmeste 24 timers 
parkering, Marinaen,  
vinteropbevaringspladsen

Attraktioner / Museer
Fjord- og Bæltcentret 

Telefon Lægevagt
70 11 07 07

KERTEMINDE

7



Mandag den 25. juli  Nyborg - Kerteminde (Kerteminde)
Kl. 11.30 – 18.00 Flotte biler på kajen

Kl. 13.00 – 22.30 Øl og mad boderne holder åbent

Kl. 13.00 – 19.00  *Danske skytteforeninger med skydetelt 
   *Maritimt centers venner smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr 

sejl, lære børn at binde knob og stik og underholder med sang og musik.

   *Simac”(udstillingstrailer,) de vil fortælle om deres fremragende skole i 
Svendborg og de maritime uddannelser som de kan tilbyde.

  ”Legeskibmatroserne” underholder med bl.a. 
  “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.

Kl. 15.30 – 16.00 ”Historisk sømands Cirkus” på galeasen ”Havet”

KL. 16.00 – 17.00 Åbent skib på ”Havet” (entre 20 kr.)

Kl. 16.00 – Fra ”Havet” bliver fortalt anekdoter  om skibene i takt med at de ankommer

Kl.18.00 – 19.30 Kerteminde middag i det store telt husk at booke billet hos visit Kertemimde

Kl. 20.00  Fair Play for Bedstemand + yngste gast. (samarbejde hurtighed og grundighed)                  

Kl. 20.00 – 22.00 Amanda jazz underholder i det store telt

Tirsdag den 26. juli  Kerteminde - Middelfart (Kerteminde)
Kl. 06.30  Morgenmad i teltet på havnen Kerteminde by er vært

Kl. 07.00  Skippermøde på Lilla Dan

Kl. 07.30  Afgang alle skibe mod Middelfart. I en fart… der er langt

FAIRPLAY 1  (Kerteminde - Mandag kl. 20.00) - BEDSTEMAND + YNGSTE GAST
 “Fair Play for Bedstemand + yngste gast - samarbejde, hurtighed og grundighed”
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MIDDELFART
 

Havnekontor  
/ Havnevagt
88 88 49 10 el.
20 41 92 60  

EL
Langs kajen

El Vagt
El-Con    64 41 04 91
Havnen  20 41 92 60

Vand
Langs kajen 

Indkøbsmuligheder
Nærmeste, 
Købmanden i Skovgade

Affald
Container på kajen

Andet nyttigt
Turistbureauet,  
Havnegade 8A
64 41 17 88

Bad
Blå hus på kajen,
(Havnegade 84)

Toiletter
Blå hus på kajen,
(Havnegade 84)

Dankortautomat
Spar Nord 
Brogade 9-11
72 25 00 70

Taxa
64 41 40 55

Parkering
Nærmeste 
24 timers parkering
Bag Rådhuset i Havnegade

Attraktioner / Museer
Evt. sær åbnet 
Museum: 
Brogade 10.00 – 17.00

Telefon Lægevagt
70 11 07 07

Lillebæltværftet

9



Tirsdag den 26. juli Kerteminde - Middelfart (Middelfart)

Kl. 13.00 – 23.30 Ølboderne sælger Carlsberg øl

Kl. 13.00 – 22.00  ”Go kaffe” sælger div. gode kaffer
  ”Brændte mandler” sælger sprøde mandler
  ”Pandekage bilen” sælger lækre pandekager

Kl. 13.00 – 19.00 *Danske skytteforeninger med skydetelt  
   *Maritimt centers venner smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr sejl, 

lære børn at binde knob og stik og underholder med sang og musik. 
   *Simac”(udstillinstrailer,) de vil fortælle om deres fremragende skole i Svendborg 

og de maritime uddannelser som de kan tilbyde.

  ”Legeskibmatroserne” underholder med bl.a. 
  “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.

Kl. 15.30 – 16.00 ”Historisk Sømands Cirkus”  på galeasen HAVET.         

Kl. 16.00 – 17.00 Åbent skib på galeasen Havet (entre 20 kr.) 

Kl. 17.00 – 17.30 ”Historisk Sømands Cirkus”  på galeasen HAVET.         

Kl. 16.00  Fra ”Havet” bliver fortalt anekdoter  om skibene i takt med at de ankommer 

Kl. 16.00 – 23.30 Lillebælt værftet holder åbent , musik og kultur

Kl. 19.00 – 22.00 Tom Donnavan spiller Irsk folkemusik i teltet.

Onsdag den 27. juli Middelfart - Assens (Middelfart)
Kl. 07.00 – 09.00 Morgenmad på Lillebæltsværftet for alle, Middelfart by er vært.

Kl. 08.30   Skippermøde på Lillebæltsværftet

Kl. 09.30  Afgang alle skibe. sejlads mod Assens.

”KPI Bridge Oil” fra Middelfart  
har igen i år doneret alle skibene med en rabatkupon 

på 300 kr. ved køb af diesel hos dem
 

Der vil holde en af deres tankvogne på kajen i Middelfart  
fra kl. 07.00 til vi afsejler, så benyt jer nu af det gode tilbud

FAIRPLAY 2 (Middelfart - Tirsdag kl. 20.00) - MATROSER
“Fair Play for Matroser i overspringshandling - gode arme, gode ben, ekstra points for tricks”
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Havnekontor/Havnevagt
Ndr. Havnevej 19
64 71 31 65 - nr. 1 på kort

EL
Langs molerne

El Vagt
Oplyses af havnekontoret

Vand
Havnens vandvogn kører tors-
dag morgen fra kl 06.30 med 
stor slange 

Indkøbsmuligheder
Super Best, Østergade 5
Super Brugsen, Østergade 74
nr. 6 på kortet

Affald
På molerne

Andet nyttigt
Se programmet for  
festlighederne på havnen 
onsdag den 22. juli

Bad
Bademuligheder i Toldboden 
samt i badevogn ved  
Havnegade, nr. 3 på kortet

Toiletter
I Toldboden på havnen
Toilet- og badevogne ved 
Havnegade, nr. 3 på kortet

Dankortautomat
Danske bank Østergade 1
nr. 5 på kortet´

Taxa
64 74 16 46

Parkering
Krabbeløkkevej – grønt areal 
ved skibsværftet

Attraktioner / Museer
Evt. sær åbnet.
Toldboden er åben d. 23. juli. 
Willemoesmuseet er åbent til 
kl. 16.00.

Telefon Lægevagt
70 11 07 07

ASSENS
 

S/S Bjørn
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Onsdag den 27. juli Middelfart - Assens (Assens)
Assens for fulde Sejl – Historien er overalt

Markedet på torvepladsen åbner kl. 10.00, og resten af dagen er fyldt med spændende  
aktiviteter for hele familien både i Assens by og ved havnen.

Kl. 14.00 – 23.30 Ølboderne sælger Carlsberg øl

Kl. 13.00 – 22.00  ”Go kaffe” sælger div. gode kaffer
  ”Brændte mandler” sælger dejlige mandler
  Pandekagebilen sælger dejlige pandekager
  Lê Trang sælger Vietnamesisk e lækkerier

Kl. 13.00 – 19.00     Danske skytteforeninger med skydetelt 
   Maritimt centers venner smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr 

sejl, lære børn at binde knob og stik og underholder med sang og musik.  
   Simac”(udstillinstrailer,) de vil fortælle om deres fremragende skole i 

Svendborg og de maritime uddannelser som de kan tilbyde.

  ”Legeskibmatroserne” underholder med bl.a. 
  “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.

Kl. 15.30 – 16.00 ”Historisk Sømands Cirkus”  på galeasen HAVET.         

Kl. 16.00 – 17.00 Åbent skib på galeasen Havet (entré  20 kr.) 

Kl. 17.00 – 17.30 ”Historisk Sømands Cirkus” på galeasen HAVET.         

Kl. 16.00 – 18.00  Marineforeningens Shantykor og Die Hornblower fra Amt Oeversee  
optræder i teltet på Midtermolen

Kl. 16.00 –  På galeasen HAVET fortælles anekdoter om skibene,  
efterhånden som de ankommer.

   Udstilling, bassin med klappefisk og klappekrabber, syning af ruser m.m. 
Assens Amatørfiskerforening

Kl. 18.00 – 22.00 Optrin og skuespil på havnen v. Frøbjerg Sommerspil

Kl. 18.00 – 18.45 Unge spillemænd og folkedansere optræder på midtermolen

Kl. 18.45 – 22.30 De Thorøhuse Spillemænd spiller i teltet på Midtermolen

Kl. 18.00 – 21.00 Åbent skib på hjemmeværnskutteren”Partisan” 

Kl. 22.30   Denne dag afsluttes med et kæmpe festfyrværkeri sponsoreret af:  
La Posta – Færgegården – Assens havnegrill – Marcussens hotel – Assens 
havn og Assens skibsværft.

FAIRPLAY 3 (Assens - Onsdag kl. 20.00) - HOVMESTRE
Årets Fyn Rundt drink - uden alkohol. Bedømmes på udseende, smag, kreativitet
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Præsentation af folkene bag Fyn Rundt

HOLDET BAG FYN RUNDT

Stævneleder 
- Jay Brun Jensen leder af Maritimt center Danmark

Skipper på PIA  
- Jens Naldal, rektor på Marstal Navigationsskole

Dommer og løbsleder
Morten Søborg Elmbo, tidl. skipper på bl.a. ZAR

Kassemester og hjælpe-dommer: 
- Ernst Ranbøll Larsen, tidl. bl.a. EMANUEL

BESTYRELSEN FOR FORENINGEN  
FYN RUNDT FOR BEVARINGSVÆRDIGE SKIBE

Formand: Andrea Gotved, mangeårig medsejler, 
nu på HJALM og arrangør af Fair Play

Næstformand: Kristian Lund, skipper på ARON

Kasserer: Jay Brun Jensen, stævneleder og  
leder af Maritimt Center Danmark

Bestyrelse: 
Morten Søborg Elmbo, Tidl. skipper på bla. Zar 
Jesper Hjorth Johansen, skipper på LILLA DAN
Jens Finnemann, skipper på ELSA MAGRETHE

Suppleant: Alexander Fejrup, Skipper på Aase

Torsdag den 28. juli Assens - Marstal (Assens) 

Kl. 06.30 –  Morgenmad i teltet på midtermolen

Kl. 07.30  Skippermøde på Fylla

Kl. 07.30  Afgang for alle skibe mod Marstal...Der er også langt

HUSK Endelig og bindende tilmelding og betaling til afslutningsfesten i Svendborg
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Havnekontor /  
Havnevagt
63 52 63 65

EL
Langs kajen

El Vagt
Havnekontoret

Vand
Ved kajen

Indkøbsmuligheder
Superbrugsen, Kirkestræde
Sparkøbmanden, Vestergade

Affald
Container ved kajen

Andet nyttigt
Turistbureauet  62 52 13 00

Bad
Toiletbygninger ved kajen

Toiletter
Toiletbygninger ved kajen

Dankortautomat
Danske Bank, Prinsensgade
Nordea, Kongensgade

Taxa
Ærø Taxi 20 20 20 32

Parkering
Nærmeste 24 timers 
parkering 

Attraktioner / Museer
Marstal Søfartsmuseum,
åbent til kl. 21

Telefon Lægevagt
 70 11 07 07

MARSTAL

C
D

E

F
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Torsdag den 28. juli Assens - Marstal (Marstal) 

Kl. 14.00 – 23.30 Ølboderne sælger Carlsberg øl

Kl. 13.00 – 22.00  ”Go kaffe” sælger div. Gode kaffer
  ”Brændte mandler” sælger sprøde mandler
  Pandekagebilen sælger dejlige pandekager

Kl. 14.00 – 18.00  Div. knyttekarle viser sømandshusflid, musik på kajen ved ”Bent & Konen”,  
den lokale trobadur Ib spiller på Eriksens plads

Kl. 13.00 – 19.00  Danske skytteforeninger med skydetelt  
   Maritimt centers venner smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr 

sejl, lære børn at binde knob og stik og underholder med sang og musik. 
   Simac (udstillingstrailer,) de vil fortælle om deres fremragende skole i 

Svendborg og de maritime uddannelser som de kan tilbyde.

  ”Legeskibmatroserne” underholder med bl.a. 
  “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.

Kl. 09.00 – 18.00   Marstal søfartsmuseum har åbent (Åbner igen fredag morgen kl 0730)

Kl. 15.30 – 16.00 ”Historisk Sømands Cirkus”  på galeasen HAVET.         

Kl. 16.00 – 17.00 Åbent skib på galeasen Havet (entre 20 kr.) 

Kl. 17.00 – 17.30 ”Historisk Sømands Cirkus”  på galeasen HAVET.         

Kl. 16.00 –  På galeasen HAVET fortælles anekdoter om skibene, efterhånden som de 
ankommer.

Kl. 19.00  De Småborgelige  optræder på Eriksens plads.

Kl. 20.00 – 23.00 Duoen ”Finn & Claus” spiller op til dans.

Fredag den 29. juli Marstal - Svendborg (Marstal)
Kl. 07.30 – 09.00    Morgenmad for skibenes besætninger i værkstedet på Eriksens Plads  

ved regn evt. på ”Samka”

Kl. 07.30  Åbent Marstal søfartsmuseum, specialpris voksne 40 kr. Børn u. 18 år gratis

Kl. 08.30 – 09.30  Der er fri adgang til at besigtige ”Bonavista” på Eriksens Plads

Kl. 09.00  Skippermøde  på Bonavista 
Kl. 10.00  Afgang alle skibe mod Svendborg.

FAIRPLAY 4 (Marstal - Torsdag kl. 20.00) ÉN GÆST, GAST, SKIPPER ELLER BESÆTNING
“Fair Play for én gast/skipper/besætning - én mod én, styrke og udholdenhed”
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Havnekontor  
/ Havnevagt
62 23 30 80 (VHF 16)

EL
Ved Honnørkaj, Frederiksø og 
Sejlskibsbroen

El Vagt
Havnekontoret, 62 23 30 80

Vand
Ved Sejlskibsbroen og 
Honnørkajen. Der er ikke 
vand på Frederiksø

Indkøbsmuligheder
Føtex og Rema1000  
ved Nordre Kaj,  
Fakta, Toldbodvej

Affald
Ved Sejlskibsbroen og contai-
ner ved ny servicebygning. 
Container ved Frederiksø. 
Flaskecontainer ved Hjortø-
færgen

Andet nyttigt
Maritimt Center 62 23 69 55
Turistbureauet 62 23 69 51

Bad
Ny blå servicebygning ved 
siden af Maritimt Center og ved 
havnekontoret (nordre ende)
Kort købes ved havnekontoret 
eller ved servicebygning.

Toiletter
Ny servicebygning, toiletvogn, 
nyt havnekontor

Dankortautomat
Parkeringsplads bag Det Gule 
Pakhus. Gå igennem porten.

Taxa
70 10 21 22

Parkering
Nærmeste 24 timers 
parkering, Frederiksø (enkelte 
pladser) Bag Bendixens fiske-
handel

Telefon Lægevagt
 70 11 07 07

SVENDBORG
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FAIRPLAY 5  (Svendborg - Fredag kl. 20.00) - ALLE
OPPYNTNING - Der udleveres remedier

Fredag den 29. juli Marstal - Svendborg (Svendborg) 

Kl. 12.00  ”Blå Flag” aktiviteter for børn og voksne – Dansk Amatørfiskerforening

Kl. 13.00 – 18.00 Ølboderne sælger Carlsberg øl

Kl. 12.00 – 17.30 Musik og sang samt ølsalg  I pakhuset arrangeret af Maritimt Centers venner

Kl. 13.00 – 18.00  ”Go kaffe” sælger div. gode kaffer
  Pandekagebilen
  Lê Trang Vietnamesiske lækkerier

Kl. 13.00 – 17.00 Danske skytteforeninger med skydetelt 

   Maritimt centers venner smeder på en esse, slår reb på en reberbane, syr 
sejl, lære børn at binde knob og stik og underholder med sang og musik.

   Simac (udstillingstrailer,) de vil fortælle om deres fremragende skole i 
Svendborg og de maritime uddannelser som de kan tilbyde.

  ”Legeskibmatroserne” underholder med bl.a. 
  “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.

Kl. 15.30 – 16.00 ”Historisk Sømands Cirkus” på galeasen HAVET.         

Kl. 15.00  –  Skibene begynder at komme, Der bliver fortalt anekdoter på ”Havet” om 
skibene, efterhånden som de ankommer    

Kl. 17.30  Afsluttende skippermøde i pakhuset      

Kl. 18.30   Festmiddag for Fyn Rundt’s deltagere i ”Rundbuehallen på Frederiksø. 

Kl. 20.30   Præmie overrækkelser: 1. 2. og 3. præmier til alle 4 klasser
  Fairplay præmier
                                 Og ikke at forglemme OMSORGSPOKALEN overrækkes
  Herefter KORTE taler
   Indlæg aftales med toastmaster Egon Hansen, som sejler med ombord på 

Hjalm (21 48 71 59)

Kl. 21.30 – 00.30 Musik på kajen ved ”Keinstein”

Kl. 00.30                 Ølvognene lukker ned

  Go’ nu nat og gå nu lige hjem, mens du stadig er ved dine fulde fem.
  Jeg ved godt at på din vej, lurer fristelser på dig”

Tak for I år…
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Vi vil gerne invitere dig med på en af Danmarks store sommerbegivenheder: Fyn Rundt for 
Bevaringsværdige Sejlskibe. Det foregår i uge 30, fra 25. – 29. juli, og vi håber, du - og evt. 
din familie - har tid og lyst til at sejle med på en etape. Det vil du helt sikkert ikke fortryde.

Du er hermed inviteret på en sejltur på et stort bevaringsværdigt sejlskib

Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe er en festlig uge, hvor Danmarks største bevaringsværdige 
skibe sejler venskabelig kapsejlads i fem dage. Skibene viser sig fra deres flotteste side med 
alle sejl sat, og det er et fantastisk skue med blåt hav, sommersol, grønne kyster og udsigt til 40 
store skonnerter, galeaser og jagter under sejl... så husk kamera

Vi inviterer dig med, så du får lejlighed til at opleve ‘den sejlende kulturarv’under sejl – og på 
nært hold se, hvordan de smukke gamle skibe samler danskernes maritime rødder og formidler 
vores søfartshistorie.

Uden de store plancher og foredrag – men ved at vække interesse. Alle vil vide, hvor gamle 
skibene er, hvad de var bygget til og hvor, de har sejlet. Sømandsfag og kulturhistorie formidles 
fra hånd til hånd og fra person til person, når gæster og gaster lærer at håndtere sejl, tovværk 
og værktøj efter god sømandsskik.

Mange af skibene, der deltager på Fyn Rundt, har allerede rundet 100 år, og er gode eksempler 
på den sejlende kulturarv, som Folketingets bevillinger til Skibsbevaringsfonden er med til at 
sikre for eftertiden.

Med venlig hilsen
Foreningen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe

Her er den invitation vi sender ud til politikere og andre  
der kan have en interesse i den sejlende kulturarv og  
som, ved at opleve miljøet på tæt hold, kan hjælpe os 
med at bringe vores budskab videre
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Fyn rundt nu også på youtube 
se den korte film fra sidste år her 
https://www.youtube.com/watch?v=ucY_o-9DXvw

I Nyborg, Kerteminde, Middelfart, Assens, 
Marstal og Svendborg bliver der 12 specielle 
bord-spil af forskellig art, som kan spilles 
af både børn og voksne. Derudover en hel 
masse rekvisitter til leg og bevægelse. Judo-
måtter til kamplege, forskellige slags stylter 
og mange andre sjove ting.
Legematroserne, som bemander Legeskibets 
legebil, vil desuden instruere i fælles lege og 
sømands-dans; bl.a. til tidens populære hit: 
“Kom og leg - Legeskibet er på vej”. 

Blandt de mest populære lege kan nævnes:
“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”, “Kis-
pus”, “Mime-tagfat” og ikke mindst “Kompas-
tovtrækning” for fire hold.

Når skibene når til Svendborg, står Legeski-
bets store bevægelseskulturelle installation til 
rådighed. Der er tale om to Lilla-røde contai-
nere, den ene indrettet som klatrecontainer, 
og den anden fyldt til randen med legeudstyr, 
parkourstativ, spil og bevægelsesglæde.

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

Legeskibet leger med 
på hele turen

Benyt lejligheden til at se det flotte nye 
museum for lystsejlads når I kommer til Svendborg

Prisen er 45kr børn under 15 gratis, ved forvisning af vores badge.

Som noget nyt følger ’Legeskibets’ store legebil 
med Fyn Rundt og tilbyder ”Leg på kaj” for både 
publikum og besætninger. Tungt læsset med 
fantastisk legeudstyr, spillestand og friske lege-
matroser, inspirerer legeskibsbilen til sømands-
leg og bevægelsesglæde i havnebyerne  
- alle dage fra 13.00 til 19.00 - og det koster 
ikke noget!
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SEJLADSREGLER

1.  Fyn Rundt for skibe over 
18 brt. afvikles som en eta-
pesejlads over 5 dage, så vidt 
muligt hvert år i uge 30, og 
sejladsen går Fyn rundt. Til-
meldinger skal være bestyrel-
sen i hænde senest i uge 25.

2.  Deltagende fartøjer skal 
opfylde mindst to af følgende 
betingelser:
Være danskbyggede 
Være bevaringsværdige
Være oprindelig lastførende 
sejlskibe.
Der sejles i fire klasser: 
Fra 18 - 20 brt.
Fra 20 - 50 brt.
Over 50 brt.
Specialklasse for skibe 
som ikke er oprindelige last-
skibe.

Skibe, som tidligere har væ-
ret målt til over 20 brt., men 
som nu er målt under, kan 
selv vælge klasse. Det er en 
forudsætning for deltagelse, 
at skibet er udstyret med 
VHF-radio, samt at der kun an-
vendes sejl, som den pågæl-
dende skibstype traditionelt 
fører som normaludrustning. 
Tvivlspørgsmål herom afgøres 
af dommeren. Brug af egne 
årer samt eget varp er tilladt.

3.  For hver dagsetape gi-
ves der point i hver klasse 
for placering, således at nr. 1 
får 1 point, nr. 2 får 2 points 
o.s.v. Når blot ét skib har pas-
seret den fastsatte mållinie 
indenfor fastsat tid, regnes 

sejladsen for gennemført og 
pointsgivende for klassens 
skibe. Skibe, der ikke passerer 
mållinien inden for fastsat tid, 
tildeles 4 points mere end det 
sidst passerede skib inden for 
tidsfristen, dog højest  mak-
simum-points i den pågæl-
dende klasse. Ved sejladsens 
afslutning udregnes gennem-
snittet af samtlige placerings-
points for hvert skib, og vinder 
i hver klasse er det skib, som 
har det laveste gennemsnits-
tal.
Alle deltagere skal deltage 
alle 5 dage, men under sær-
lige omstændigheder: (ikke 
selvforskyldt uheld, tilskade-
komst, sygdom el.lign.) kan 
et skippermøde acceptere, 
at et skib ikke deltager en af 
dagene, og et sådant skibs 
gennemsnit udregnes da på 
basis af de 4 resterende sejl-
dage. Samme regel kan brin-
ges i anvendelse, hvis et skib 
på grund af vejret eller andre 
omstændigheder ikke kan nå 
frem til førstedagen af sejlad-
sen. Skibe, hvis fravær fra en 
dagsejlads ikke accepteres af 
et skippermøde, tildeles højst 
mulige points i den pågæl-
dende klasse. Skibe, som del-
tager i mindre end 4 etaper, 
medregnes ikke i det sam-
lede resultat, men medtages 
i den enkelte dags placeringer 
med henblik på udpegelsen 
af en etapevinder. I tilfælde 
af pointslighed i det samlede 
resultat tæller den indbyrdes 
placering alle dage, og så-
fremt dette heller ikke brin-
ger en afgørelse, skal det skib 

placeres foran det andet, som 
indbyrdes har vundet den - i 
sømil - længste dagsetape.

4.  Hver dag kan der afhol-
des skippermøde morgen og 
aften. Der møder  én repræ-
sentant for hvert skib. På disse 
møder der orienteres om alle 
praktiske forhold vedrørende 
sejladsen, ligesom der - evt. 
ved simpelt flertal - tages 
stilling til fælles anliggender 
som afgangstidspunkt o.lign. 
Det bør  dog til-stræbes, at 
sådanne afgørelser træffes 
i enighed. Hver morgen før 
skippermødet mødes én re-
præsentant for hver klasse 
af skibe med dommeren og 
planlægger dagens sejlads. 
I tilfælde af særlige forhold, 
indtrufne under sejladsen, 
kan radioskippermøder etab-
leres for at tage stilling til evt. 
flytning af start eller mållinie, 
afblæsning, placeringer m.m., 
alt under hensyntagen til be-
grebet “godt sømandsskab”, 
således som dette er define-
ret i de internationale søvejs-
regler, som  er gældende un-
der hele sejladsen.

5.  Maskinen (skruen) skal 
frakobles 0,1 sømil fra startli-
nien, og senere brug af skrue 
under sejladsen skal rapporte-
res til dommerbåden. Sådan 
brug af maskinen skal vurde-
res af førstkommende skip-
permøde. Som vejledning kan 
anføres, at brug af maskine 
for at bringe skibet flot efter 
selvforskyldt grundstødning 
bør koste 3 placeringspoints, 

20



GRATIS KONCERT  
PÅ KAJEN VED RUNDBUEHALLEN 
Efter en hyggelig fællespisning inviterer Fyn-rundt for beva-
ringsværdige sejlskibe, i samarbejde med SvendborgEvent 
og spillestedet kammerateriet til gratis koncert ved mobil-
scenen, på kajen ved Rundbuehallen. 

Keinstein blander på elegant vis lyden af eksempelvis de gamle klassiske rocksange fra 
AC/DC med folkekære toner fra Birthe Kjær, og er en absolut garant for en hyggelig, sjov 
og medrivende oplevelse for børn og voksne i alle aldre. 

Kom og syng med på alle de kendte, klassiske danske såvel som udenlandske sange når 
fyn-rundt for bevaringsværdige sejlskibe, SvendborgEvent og spillestedet kammerateriet 
byder op til dans på kajen. 

Vi glæder os meget til at se jer Kl. 21.30 

FESTMIDDAGEN HOLDER VI NU I RUNDBUEHALLEN PÅ  
FREDERIKSØEN IKKE I MARITIMT CENTER
Vikarkokken v/ køkkenchef Walther Storm
Vil I år stå for forplejningen i teltet, til vores festaften.
Walter og hans personale sætter alle sejl til for at vi kan få en god oplevelse

MENUEN ER SOM FØLGER :
Ølmarineret nakkefilet – New Zealands oksefilet – Frikadeller – Kyllingespyd.
Dertil årstidens salat med tomat vinaigrette dressing – gammeldags purløgs kartoffel-
salat – honning og senneps marineret kartofler med frisk dild – ”Mormor” sovs.

Der vil efterfølgende være mulighed for at hygge med kaffe, Øl, vin og en lille en i 
festlokalet, imens musikken spiller op på kajen.

 Pris kr. 150,- pr. couvert,- børn u. 12 år kr. 75,-

Under afslutnings- middagen i rundbue-hallen vil 
Britta og Peter spille diner musik, og akkompagner selv-følgelig også til fællessange… 

mens f.eks. en bakmanøvre 
for at undgå en kollision kan 
være omkostningsfri. Anden 
startprocedure kan indføres. 

6.  Før sejladsen findes en 
dommer, placeret om bord i 
en dommerbåd. Dommeren 
afgør suverænt sager, som 
kræver hurtig og uopsættelig 
stillingtagen, f.eks. startorden 
for klasserne efter vejr- og 

pladsforhold m.m., ligesom 
han fungerer som ordstyrer 
for radio-skippermøderne.
Dommeren er bemyndiget til 
på stedet at diskvalificere et 
skib, der optræder groft ufor-
svarligt. Diskvalifikation be-
tyder øjeblikkelig bortvisning 
fra dagens sejlads. Pågæl-
dende skibs videre deltagelse 
i Fyn Rundt tages derefter op i 
sejladsudvalget.

7.  Hvert år i første weekend 
i November afholdes general-
forsamling og skippermøde 
for deltagende skibe, og her 
kan - bl.a. - tages stilling til 
evt. ændringer af disse regler.

Vedtaget på skippermøde 
d. 4. November 1995
Revideret 3. nov. 2001.
Revideret nov. 2006
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Foreningerne Svendborg Travaljelaug og Maritmt Centers Venner Svendborg har stor erfaring 
i forbindelse med både afviklingen af events og præsentation og formidling af en række 
traditionelle maritime håndværk, som er ved at forsvinde. Desuden er vi kendt for at skabe 
en god stemning, ikke mindst takket være levende musik og sang. 

REBSLAGERBANEN
På den mobile rebslagerbane er det tilladt at 
slå – reb altså. Vi opstiller en 20-30 meter lang 
bane, hvor børn og voksne inviteres til at med-
virke til at slå tov og reb i forskellige tykkelser. 

SEJLMAGEREN
Sejlmageren holder til i pavillon. Her har han 
indrettet sit værksted, hvor børn kan opleve 
sejlmagerens spændende arbejdsområder og 
lære at splejse samt selv prøve kræfter med 
håndværket. 

SØMANDENS HJÆLPENDE HÅND
”Løft en gris!” lyder det ved opstillingen, hvor 
brugen af  blokke og taljer præsenteres. Bør-
nene mærker, hvordan de skal bruge mindre 
kraft, jo flere blokke den anvendte talje består 
af. Det benyttede man sig af, når de tunge sejl 
skulle hejses på de gamle sejlskibe, og når 
gods og dyr fx grise skulle lastes eller losses. 

SMEDEN
I den gammeldags åbne smedje arbejder 
smeden med fuld gang i essen, hammer og 
ambolt. Smeden laver beslag og andet, der 
kan bruges på de gamle træskibe, og når huse 
skal restaureres og dele udskiftes.Smedene for-
tæller gerne og viser, hvordan en gammeldags 
smedje har fungeret - og historien om den 
gamle landsbysmeds betydning i landsbyen og 
om udviklingen i hans arbejde. 
 
KNOB & STIK
På en illustrativ måde demonstreres de mest 
anvendte knob og stik. Alle der har lyst, får 
lejlighed til at lære den korrekte måde at binde 
knob.
   
BÅDEBYGGEREN
Bådebyggeren medbringer sit værktøj og 
demonstrerer bl.a. sin falshøvl, som han høvler 
den nye planke til med langs enden, hvor plan-
ken skal lægges op til en stævn.

Den Mobile Oplevelses-Rambla



Vi ønsker jer alle 
en god tur Fyn rundt

DENMARK         ISTANBUL        LONDON        MIAMI        NEW YORK        SEATTLE        SINGAPORE        VALPARAISO

Turbinevej 10
5500 Middelfart

76 42 96 96
denmark@kpibridgeoil.com



FACILITETER:
• Sejlloft

• 32 t. kran

• 2500 m2 Hal

• Bedding 20 t.

• Bedding 400 t.

• Snedkerværksted

• Glasfiberværksted

• Blokfabrik

VORES BÅDEBYGGER KAN HJÆLPE JER MED BLA.
• Restaurering

• Forsikringsskader

• Teakdæk

• Flexiteak dæk

• Kalfatter arbejde

• Planke skift

• Master

• Vinteropbevaring

VORES SEJLMAGER KAN HJÆLPE JER MED BLA.
• Nye sejl

• Sejl Reparation.

• Håndsyede sejl

• Kaleche

VI TAGER OS AF BÅDE DE STORE OG DE SMÅ OPGAVER.
Vi har i 40 år været beskæftiget med nybygning
af træskibe og joller.
2013 overtog Monica Fabricius aktiviteterne i
Ebbes Bådebyggeri og Sejlloft.

I 2014 har værftet fået adgang til stører beddinger
og dermed mulighed for landsætning af stører skibe.
I 2014 Overtog vi H.J. Jacobsens Blokfabrik i Ollerup,
Der vil blive ført videre under navnet Maritime Woodcraft.
H.J. Jacobsen har siden 1870 leveret blokke, rat, kofilnagler
og anden tilbehør til træskibsflåden verden over.

Se nærmere om vores blokke på:

WWW.MARITIMEWOODCRAFT.DK

WWW.EBBE-MARSTAL.DK · TEL: +45 6253 2127


