
Palby fortsætter som hovedsponsor af Palby Fyn Cup
Palby har netop underskrevet kontrakten på endnu et år som hovedsponsor af Palby Fyn Cup.
Det bliver 16. år vi tager hul på - og vi glæder os. 

Igennem årene har vi været med til at udvikle sejladsen til det den er idag 
og næste år sker der også noget nyt.
Der vil for første gang blive tilbudt en kortere bane, som starter sammen 
med alle andre, men man vil være i havn igen allerede samme aften/nat. 

Andre tiltag vi har sat i søen i løbet af årene er:
• At alle både er udstyret med trackere, så de kan følges via TracTrac.
•  At der laves livestreaming med speak under stævnet, som sendes live på 

storskærm på havnen og kan følges på hjemmesiden.
•  At i kan finde over 15 af branchens førende butikker/brands på havnen 

under stævnet.
• At TV2vejret sender live fra havnen 

Hygge og personlig udfordring
Spørger man sejlere, hvad de sætter pris på ved sejladsen, handler det om 
personlig udfordring, udholdenhed, sammenhold, spænding og hygge. For 
mange af sejlerne er sammenholdet på båden noget helt unikt og Palby 
Fyn Cup er en oplevelse de har delt mange gange. 
Kapsejladsen varer normalt for de fleste imellem 24 og 30 timer. Dermed 
vil man opleve forskelligt vejr og sammenholdt med ca. 7 timers mørke, 
gør det kapsejladsen til en stor udfordring, hvis der skal kæmpes med om 
topplaceringerne.

Tursejlerfeltet vokser
Et samarbejde med Danske tursejlere har sikret sejladsen et voksende an-
tal tursejlere, der stiller til start i Palby Fyn Cup. De har deres egen start og 
sendes afsted lidt i forvejen og vil opleve kapsejladsen på nærmeste hånd 
midt i feltet. 

FAKTABOKS:
PALBY FYN CUP
•  Palby Fyn Cup arrangeres af Bogense Sejlklub i samarbejde med sejladsens hovedsponsor Palby Marine.
• Sejladsen løber af stablen næste gang fra 2. til 4. juni.
• Palby Fyn Cup er Danmarks største kapsejlads med flere hundrede både. 
• Banen er rundt om Fyn med en længde på omkring 135 sømil. Og fra 2023 er der også en kortere bane. Der er start og mål i Bogense.
•  Alle kan deltage  - også dem, der kun vil sejle med for sjov, da der også arrangeres løb for tursejlere, som vil prøve turen uden at sejle kapsejlads.
•  I forbindelse med Palby Fyn Cup vil der være flere aktiviteter på Bogense Havn. Der vil være boder, en bar og TV 2 Vejret vil sende live fra pladsen. 

Alle er velkomne til at kigge forbi - også landkrabber.
• Læs mere på Palby Fyn Cups hjemmeside www.palbyfyncup.dk.

Danmarks største kapsejlads
Masser af præmier
Spænding - eventyr - udfordringer venter

 


