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   Svendborg, den 1. oktober 2019 
Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe 
Fyn Rundt 
Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe er ved at planlægge sejladsen 2020.  
Vores ønske for sejlplanen 2020 er som følger:  
Nyborg – Svendborg – Fåborg – Ankerplads – Assens – med afslutning i Middelfart.  
I den forbindelse beder vi jer om at bekræfte, om I er interesserede i et anløb af sejladsen på de 
nedenstående vilkår. Der vil blive tale om at de første skibe vil begynde at ankomme mandag den 
20. juli mellem kl 15 og 16.00 og afsejle igen tirsdag morgen kl. 10.0 
Hvad er Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe?  
Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe er en årlig venskabssejlads for veteranskibe, hvor 40 - 50 af 
Danmarks største gamle sejlskibe (2 og 3 mast. skonnerter, galeaser og jagter) mødes og i løbet af 
uge 30 sejler rundt om Fyn. Sejladsen er en venskabelig kappestrid på vandet og aktiviteter i 
havnene. 
Hver eftermiddag sejler skibene ind i en ny havn og skaber en unik stemning for byens borgere og 
gæster.  
Fyn Rundt er en stor etableret sommerbegivenhed, kendt i det ganske kongerige, og en i både 
nationalt og internationalt perspektiv enestående begivenhed. 
Erfaringsmæssigt besøger flere tusinde gæster de havne som Fyn Rundt anløber. 
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Maritime Dage  
Vi ønsker i samarbejde med lokale kræfter at skabe en sjov og spændende maritim dag fuld af 
oplevelser i alle de havne vi anløber, således at Fyn Rundt bliver en oplevelse for hele familien.  
Lokale ”våde/maritime” foreninger kan bruge dagen som udstillingsvindue for deres aktiviteter, fx 
sejlklubber, marineforeninger, marinehjemmeværn, dykkerklubber, Shantykor og foreninger for 
gamle skibe, gamle håndværk samt teater og musik. 
 
Fyn Rundt medvirker gerne i planlægningen, og arbejder også på at skaffe ”egne” indslag. 
Desuden afvikles der underholdende konkurrencer for deltagerne i Fyn Rundt – alle konkurrencer er 
meget publikumsvenlige. 
Sidst på eftermiddagen anløber Fyn Rundt flåden havnen – og alle byens borgere og gæster har 
mulighed for at opleve det sjældne syn af de smukke, bevaringsværdige skibe, og indsnuse duften af 
saltvand og tjære.  
Skibene ligger resten af dagen og natten i havnen, næste morgen sejler skibene atter ud på 
kapsejlads og videre til den næste by. 
 
Økonomi 
Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe arrangeres af Foreningen af samme navn. 
At arrangere og gennemføre Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe med tilhørende landaktiviteter 
er et stort arbejde. Indtægterne kommer primært fra: Bidrag fra byerne, materialesponsorer og 
startpenge fra skibene. 
For at få enderne til at nå sammen, bliver vi nødt til at bede byerne om et bidrag. 
Vi beder alle byer som vi anløber om et bidrag på kr. 45.000 (ex. moms).  
Desuden er det værtsbyens opgave at arrangere og finansier morgenmad til alle deltagerne på 
afsejlingsdagen, dette gælder dog ikke afslutningshavnen. 
Øvrige vilkår og praktiske oplysninger fremgår af vedlagte bilag.  
 
Såfremt I har spørgsmål til ovenstående er I meget velkommen til at kontakte undertegnede, som 
gerne deltager i planlægnings møde hos jer. 
 
I kan også læse mere om ”Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe” på www.fyn-rundt.dk 
 
I tilfælde af at I ikke ønsker besøg – og af hensyn til vores planlægning, beder jeg om jeres svar 
snarest. På baggrund af tilkendegivelserne vil vi udarbejde den endelige sejlplan. 
 
Mange hilsener 
Foreningen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 
 
 
Jay Jensen,  
koordinator 
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Vilkår og Praktiske hensyn 
 

• Fritagelse for havnepenge for deltagende skibe- nødvendigt kajareal ca. 400 m. 
• Fri strømforsyning/el (Der er behov for såvel 220V som 380 V min. 16amp.) til skibene. 
• Fri vandforsyning til opfylding af skibenes drikkevandstanke 
• Tilstrækkelige bade og toiletforhold til deltagerne, og havnens gæster 
• Renovation / affaldscontainere / flaskecontainere til skibe, publikummer og landaktiviteter. 
• Mulighed for bestilling af slamsuger til tømning af holding tanke. 
• Oversigt over kajplads og landområde der stilles til rådighed. 
• Der skal være plads til 4 foodtrucks og to udstillings telte (3X 3 meter) hvortil det skal 

kunne etableres 16amp strømstik til  
• Opsætning af parkering forbudt skilte i god tid, så området er ryddet. 
• Telt på fx 8 x 30 meter, hvor der er ført strøm frem til. Teltet kan fx rejses at den 

forening/restauratør der ”køber” retten til at sælge øl, eller af kommunen/havnen. Fyn Rundt 
ønsker at anvende teltet i forbindelse med aktiviteterne på havnen i tilfælde at dårligt vejr, 
og til fælles morgenmad for deltagerne.  

• Alt øl og vand salg på havnen er for foreningen Fyn Rundt For Bevaringsværdige 
sejlskibe uvedkommende. Vores erfaringer med salg af øl og vand på havnene, er at 
der vil være et provenu på minimum 15.000 kr. Vi foreslår at kommunen ”sælger” 
dette til en forening eller en restauratør. 

• Da Fyn rundt har enkelte sejladssponsorer, er det vigtigt at der sker en koordinering mht. 
sponsorer så ingen trædes over tæerne, men I er naturligvis velkomne til at skaffe alle de 
lokale sponsorer I vil. 

• Det forventes at værtsbyen annoncerer i den lokale presse senest en uge før arrangementet, 
som et supplement til Fyn Rundt´s egen PR. indsats  

Aktiviteter på havnen 
Det er vigtigt for Fyn rundt at der er tale om et kvalitetsarrangement der fremstår i 
overensstemmelse med de kulturværdier som skibene signalerer. Vi ønsker at den sejlende kulturarv 
og værdier som ægthed og godt håndværk står frem, derfor ønsker vi ikke fx omrejsende tivolier, 
techno musik, hoppeborge eller lignede der forvirrer billedet på havnen.  
Vi ønsker ægte oplevelser på havnen for hele familien – og bidrager selv. 
 
Hvad leverer Fyn Rundt? 

• Det herlige og sjældne syn af havnen fyldt med master; 40 – 50 store Sejlskibe. 
• En del af aktiviteterne på havnene, bl.a. opstilling af mobil reberbane, sejlmagerværksted, 

hvor børnene kan lære at splejse, lave knob og stik og lære at kaste med kasteline. 
• Smedje – åbent værksted. 
• Div. Food trucks der sælger mad og kaffe på havnen. 
• Åbent skib på flere af skibene. 
• Udlevering af gratis program med fotos og historie om skibene til publikum på kajen 
• Inspiration og deltagelse i planlægningen af jeres arrangement.  
• Effektiv PR og pressebearbejdning, både før og under sejladsen. Plakater mv. Samt såvel 

personale som materiel udelukkende til pressebearbejdning og servicering af journalister. 
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