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CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN
Velkommen til Classic Fyn Rundt 2012

Kerteminde Sejlklub vil gerne med denne brochure fortælle om Danmarks 
ældste kapsejlads Classic Fyn Rundt, som startede tilbage i 1934 og i år for 
13’ gang starter fra Kerteminde Marina fredag d. 8. juni og varer til søndag 
d. 10. juni.
Danmarks hyggeligste sejlads er åben for alle sejlbåde, som har lyst og 
evner til at sejle rundt om Fyn.
Atter i år regner vi med højt, flot sommervejr og omkring 1200 glade del
tagere, der stiller op til Classic Fyn Rundt. I 2012 er der mulighed for at 
vælge i mellem 7 forskellige kategorier med 6 forskellige måleregler, så 
Classic Fyn Rundt er åben for enhver sejlbåd, lige fra den toptunede interna-
tionale havkapsejler, over aftenkapsejleren til flerskrogsejleren og tursej
leren, der alle gerne vil have udfordringen og oplevelsen af at sejle rundt 
om Danmarks kønneste ø, men på hver sin måde.
Classic Fyn Rundt rummer dem alle, og vi siger velkommen til Danmarks 
hyggeligste sejlads.

Husk at deltagende både kan ligge gratis i Kerteminde Marina fra søndagen før og til lørdagen efter 
sejladsen, hvis man fører sin Classic Fyn Rundt vimpel. 
Vimplen afhentes i det gamle klubhus hos vores nye restauratørpar indtil torsdag kl. 16.00, hvorefter den 
afhentes i bureauet i det nye klubhus.
Vi håber, at dette har vakt jeres interesse. Kig ind på www.fynrundt.dk og læs mere om sejladsen. Her 
kan man tilmelde sig Classic Fyn Rundt.
         Med sejlerhilsen
           Morten Grove
            Stævneleder

Naturgas Fyn er sponsor for Classic Fyn Rundt, Danmarks ældste distancesejlads, og samarbejdet mellem erhvervslivet og 
sporten er til fælles gavn.

”Naturgas Fyn er en virksomhed med fynske rødder. Derfor sponserer vi flere gode, fynske initiativer, som understøtter vores 
ambition om at udbrede kendskabet til naturgas. Vi støtter også en række nationale arrangementer, der kan hjælpe os til at 
blive kendt som naturgasleverandør over hele landet.”

Vi er meget glade for at Naturgas Fyn og vores andre sponsorer støtter sejladsen til gavn for både elite og bredde.

Classic Fyn Rundt er en af Kerteminde Sejlklubs store satsninger, hvor op-
bakningen fra klubbens 400 medlemmer tydeligt kan mærkes.
Det lykkes altid at finde de hænder, der skal til for at løfte opgaven og gøre 
de gæstende kapsejleres oplevelser i vores idylliske by så fine, at de vender 
tilbage år efter år.
Man er lige velkommen om man kommer for at sejle med en i en vores 
mange kapsejladser eller har hele familien med på sommertur, og vi byder 
alle velkommen i vores nye og meget flotte faciliteter, som vi håber vil gøre 
det endnu mere attraktivt at besøge Kerteminde Sejlklub. 
Byen og kommunen bakker op om vores arrangementer, som er med til at 
sætte byen på Danmarkskortet, og vi håber at alle der kommer sejlende til 
Kerteminde vil benytte de mange gode tilbud der er i byen lige fra en is   

 på torvet til et besøg hos marsvinene.
 Kerteminde er mange gode oplevelser – både på vand og på land. 
         
           Med sejlerhilsen
                   Dorthe Hindsgaul
                   Formand Kerteminde Sejlklub
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CFR 2012 PROGRAM
Torsdag d. 7. juni 
16.00-19.55 Bureauet er åbent for registrering og afhentning af vimpler.
17.00 Grillen tændes
20.00-20.15 Åbning af stævnet v. stævneleder Morten Grove
20.15-20.30 Orientering om vejret v. oceanograf Palle Bo Nielsen fra FRV
20.30-24.00 Bureauet er åbent for registrering
20.30-??? Irsk musik med Irish Coffee ved det nye klubhus
Solnedgang Solen spilles ned

Fredag d. 8. juni 
07.00 Bureauet har åbent og er åbent resten af stævnet.
Morgenmad for alle sejlere i det nye klubhus.
08.00 Skippermøde ved det nye klubhus.
09.30 Forventet start for tur-sejlerne.
09.55 Forventet varselssignal for første start.

Lørdag d. 9. juni 19.00 Forventet præmieoverrækkelse for IRC, ORCi, 
Texel

Søndag d. 10. juni 17.15 Seneste tidspunkt for at stævnet skydes af

TORSDAG AFTEN
Kerteminde Sejlklubs nye klubhus danner ramme om hyggen torsdag aften, 
hvor vi starter kl. 17.00 med at tænde den store grill på havnen.

Man skal selv medbringe sin mad.
Der er også mulighed for at købe en grillbakke i Brugsen 2 min. gang fra 
havnen, hvor der er åbent til kl. 20.00.

Man kan naturligvis fortsat spise og hygge i det gamle klubhus, hvor vores 
nye restauratørpar byder velkommen.

Der er stævneåbning for Classic Fyn Rundt kl. 20.00, og vi mødes ved det 
nye klubhus, og hilser på gamle venner.

Kl. 20.30 spiller bandet ”Irish Coffee” irsk folkemusik ved det nye klubhus. 
Kom og nyd den gode stemning sammen med alle sejlerne over en øl.

Solen spilles ned ved solnedgang.
     
       Vel mødt
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FREDAG MORGEN

Fra kl. 07.00 er der gratis morgenmad i det nye klub-
hus for alle sejlere.

Der er skippermøde for Classic Fyn Rundt kl. 08.00, 
og vi mødes ved det nye klubhus.

Kl. 09.30 sender vi turbådene af sted rundt om Fyn,  

Kl. 10.00 går første start for resten af deltagerne.  

NÅR DU ER KOMMET I MÅL OG ER 
FÆRDIG MED SEJLADSEN…

… serverer Kerteminde Sejlklub en gang suppe i det 
nye klubhus.

Inden du spiser, så husk at aflevere ankomsttalonen 
og deltag i lodtrækningen om fine sponsorpræmier.
I bureauet får du foreløbige resultatlister og en god 
snak om sejladsen.

Inden vi siger farvel, så få en frisk vejrudsigt til turen 
hjem.

Vi håber, at det har været en dejlig oplevelse og vi 
siger på gensyn til næste års Classic Fyn Rundt.

GOD TUR HJEM
Sejlerhilsen
Kerteminde Sejlklub og Team Classic Fyn Rundt
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SAIL EXTREME PINSEN 2012
Ungdomssejlads, Kerteminde og pinsen hører sammen og har de gjort i 
mere end 25 år.
 
Startende som OptiCup for optimist sejlere og KS-Open for andre joller 
har SailExtreme udviket sig til et samlet og meget stort internationalt ung-
domsstævne med stadig flere deltagere. Stævnets ambitionen er, at give 
alle danske sejlere en fri og overkommelig mulighed for at deltage i et 
meget stort sejlads arrangement og møde sejlere fra andre lande på højt 
konkurrenceniveau. I Danmark og sammen med hele familien.
 
Fordelt på 6-7 baneområder i bugten mødes 4-500 sejlere i optimist-
joller, Europe, Feva, Zoom, Laser, Yngling, Contender, Formula, 29’er, 
Hobie, A-cat. For nogle gælder det udtagelser til mesterskaber og for 
andre er det oplevelsen ved sejladsen der tæller. Nordeuropas største 
ungdomsjolle stævne rummer det hele.
 
Besøg Kerteminde 26. - 27. maj 2012 og se hvordan det summer af travl-
hed om morgenen og aftenen når de mange både skal ud og ind i havnen.

MALERBUTIKKEN
Din lokale LADY-butik

Ravnholtvænget 1 5230 Odense M
Tlf.: 66 19 15 15

Professionelt
malerarbejde
udføres både til

private og erhverv...
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SAIL EXTREME PINSEN 2012
Sejlsportsentusiaster og bådelskere kan godt sætte kryds i kalen-
deren ved Pinsen, 25.-27. maj, 2012. 
Kerteminde Sejlklub afholder Big Boat Challenge -  kapsejlads for 
Nordeuropas absolut bedste og hurtigste storbådsteams.
 
For fjerde år i træk vil kapsejlere og bådelskere fra Danmark 
og Nordeuropa sætte kurs mod Kerteminde for at dyste mod hi-
nanden og teste de toptrimmede sejlbåde gennem fem sejladser 
over to dage. Kerteminde Sejlklub og hele teamet bag Big Boat 
Challenge glæder sig til endnu en gang at give sejlere, publikum 
og sponsorer en fantastisk sejlsportsoplevelse og danne rammen 
for benhård konkurrence, sportsånd og gensynsglæde blandt de 
dygtige mandskaber. Vi udvikler fortsat konceptet og udfordrer os 
selv på at gøre tingene endnu bedre og oplevelsen endnu større i 
2012.

BIG BOAT CHALLENGE PINSEN 2012

- Classic Fyn Rundt
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KERTEMINDE HAVNEFEST 4. - 5. AUGUST
1. hele weekend i august afholdes Kertemindes traditionsrige havnefest, 
der hvert år byder på masser af underholdning i teltene på havnen i 
Kerteminde.
Havnefesten er traditionen tro tilrettelagt ud fra de samme aktiviteter 
som har fungeret de sidste 43 år. 
Der er det festlige optog gennem Kerteminde By, i kroerne skrues op for 
musikken og de skaber den gode hyggelige stemning, som kendetegner 
Kerteminde Havnefest. 
I de mange kroer er det muligt at indtage forskellige former for fiskean-
retninger og en kold velskænket fadøl og i Børnekroen er der sjove ak-
tiviteter for børn. 
Havnefesten har tradition for at kommunens borgere kommer ”hjem” fra 
den store vide verden og mødes med gamle venner og familie og hele 
byen vil summe af liv i den første hele weekend i august.
Havnefesten arrangeres af Kerteminde 
Roklub og Kerteminde Sejlklub, 
overskuddet fra havnefesten bliver 
brugt på ungdomsarbejde.
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