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Fyn Cup 2010 
 

 

Beretning fra Aphrodite 101 Tine 

To Aphrodite 101’er stillede op til årets Fyn Cup 
fra Bogense med start 28. maj. Det var Kasper 
DEN 15 fra Havnsø styret af Jesper Froda og 
Tine DEN 52 fra Egå styret af Karsten Bank 
Petersen. På Tine stillede vi i bedste opstilling 
med den sædvanlige besætningen på 4, dvs. 
udover skipper: Djur, Henrik og Flemming. 
Henrik og Karsten sejlede båden til Bogense 
torsdag i fint vejr, en stor del af vejen for motor 
og selvstyrer. 
 
Fyn Cup er Danmarks største kapsejlads. I år 
var der 383 tilmeldte. 101’erne var i løb 14 
med bl.a. et par Karavel 10-meter. Starten gik kl. 11:45, og både Kasper og Tine fik 
en lidt smådårlig start. Der var kryds 4-5 m/s mod Lillebælt i solskin. Der kom dog 
senere et par lette regnbyger. Vi kom hurtigt ud i fri vind, og vi trak langsomt fra Ka-

sper. Da vi nærmede os Trag-
ten var der lidt modstrøm, og 
vi holdt tæt på land. Før den 
hektiske tur gennem de 2 Lille-
bæltsbroer fik Djur tid til at 
fremtrylle en fin frokost. Kl. 15 
var vi ved Strib og ca. 500 m 
foran Kasper. 
 
I den smalle del af Lillebælt var 
strømmen ved at skifte til med-
strøm, så det var ikke så van-
skeligt at komme igennem på 
en fornuftig måde. I Lillebælt 
mærker man rigtigt charmen 
ved en tur rundt om Fyn med 
dufte og fuglekvidder fra land. 
Efter Fænø fik vi lidt slæk på 
sejlene. 

 
På dette tidspunkt havde ingen af de større 
både overhalet os, og der var i alt ca. 10 
både foran os. På vej mod Brandsø efter 
Stenderup Hage kunne vi se at bådene foran 
pludselig fik meget vind, og vi forberedte at 
rebe storsejlet. Inden vi så os om, kom der 
regn og vindstød på mere end 20 m/s, og vi 
valgte at tage storsejlet ned. Vi sejlede 7-8 
knob for fokken alene, så det gik fint gen-
nem tordenvejret. Efter ½ time kunne vi 
igen sætte storsejlet på vej mod Bågø. 
 
På vej mod Helnæs, som vi rundede kl. 19, 
gik jeg under dæk for at forberede aftens-
maden. Traditionen tro blev der først serve-
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ret Martinier og peanuts til besætningen på dækket. Djur havde lavet en frossen 
sammenkogt ret, som blev serveret med nudler. Det var ikke helt let at varme maden, 
da vi krængede en del med halvvindssejlads i 8-10 m/s. Efter aftensmaden var vinden 
blevet så slæk, at vi kunne sætte en spiler. Vi startede med den lille spiler. På vej 
gennem det sydfynske forbi Lyø og Avernakø skiftede vi dog til den store spiler, men 
senere til den lille spiler igen. 
 
Nu blev vi overhalet af en del 
større både. Den første af de 
helt store både var Na-
noq/Emma med Kronprinsen 
som skipper. Et imponerende 
syn - og så står man åbenbart 
op og sejler en 60 fods båd! 
 
Før Svendborg havde vi behov 
for en bomning. Vi kunne dog 
se, hvor store problemer andre 
både havde med bomningerne i 
10-12 m/s, så vi var nogle kyl-
linger og bjærgede spileren 
gennem Svendborg Sund. Det 
gik nu rimeligt stærkt alligevel, 
ikke mindst pga. 2 knobs med-
strøm. Der var stadig en smule 
dagslys tilbage, da vi gik forbi 
Svendborg kl. 22:15. 
 
I Storebælt fik vi halvvind 7-9 m/s, og der var en smule medstrøm, så vi valgte at gå 
mellem Fyn og grunden Vresen NV for Langeland. Flemming og Djur blev sendt under 
dæk for at sove. Det var en flot nat med fuldmåne, så det blev aldrig helt mørkt. Vi 

passerede Storebæltsbroen kl. 2. 
Da det var blevet lyst igen, gik vi 
indenom Romsø. På vej mod 
Fyns Hoved skrallede vinden, og 
det blev tæt på kryds. 
 
 
Vi rundede Fyns Hoved kl. 5:25. 
Flemming og Djur kom på dæk 
igen, og Henrik fik lov til at sove 
nogle timer. Herefter fik vi kryds 
i 8-10 m/s og krappe bølger mod 
Æbelø. Der var modstrøm, så vi 
gik tæt til den fynske kyst. På vej 
mod Æbelø mente vi igen at 
kunne se Kasper bagude. Der var 
i hvert fald en båd, der krænge-
de en del mere end de øvrige! 
 

Vi gik i mål lørdag kl. 10:00 i Bogense, dvs. vores sejltid blev 22:15, hvilket er ny 
rekord for Tine rundt om Fyn. Kasper kom ind 47 minutter senere. 101’erne fik 1. og 
2. pladsen i løbet, og Tine blev nr. 51 overalt blandt de 272 DH-både, der kom i mål.  
 
Vi havde haft en rigtig god tur uden uheld. Da vi have fortøjet i Bogense blev den sto-
re brunch serveret. Flemming og Henrik kørte hjem i bil, og Djur og Karsten skulle 
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sejle båden til Egå. Vores motor gik 
desværre fuldstændig død lige uden-
for Bogense Havn. Men der var hel-
digvis fin vind med spilersejlads det 
meste af vejen hjem. 
 
Det kunne jo være sjovt, hvis vi 
kunne få 4 101’er på startlinjen til 
Fyn Cup i 2011, så vi kunne få vores 
eget løb. 
 
Med sejlerhilsen fra 
Tine, DEN 52 
 
 

Tines besætning 


