
 

 

Svendborg Classic Regatta 
Generalforsamling 2018 
Onsdag den 21. marts 2018 
15 fremmødte. 
Referent: Carl Mangor 
 
 
1. Valg af dirigent 
Finn Birger valgt som dirigent. 
 
 
2. Formandens beretning 
Ingen bemærkninger 
 
 
                                   Svendborg Classic Regatta  
                                                Bestyrelsens beretning for 2017  
 
 
2017 var andet år med Bent Aarre Cup. For at få de deltagende glasfiberbåde til at sejle mod 
entypebåde i glasfiber valgte vi at lade alle både sejle på NNL-mål. 
 
I 2017 var feltet en smule større end i 2016 men der ligger stadig et stort arbejde i at få kontakt til 
de klassiske glasfiberbåde. Al begyndelse er svært og vi må se i øjnene at opgaven er svær og kun 
kan løses ved fælles hjælp fra sejlklubber, museet, DFÆL, MCD og ikke mindst regattaens 
deltagere. I 2017 gjorde flere deltagere en ekstra indsats for at få flere til at tilmelde – bestyrelsen 
takker for indsatsen. 
 
Der deltog i alt 42 både i årets regatta. 26 både dystede i Sophus Weber Race, 9 både i Bent Aarre 
Cuppen og 11 både i motorbådsløb og Regattatouren.  
  
Sophus Weber Race blev traditionen tro sejlet på trekantbane med toldkrydseren Viking som 
dommerskib. Sejladserne forløb godt og uden de store problemer – godt ledet af Anders Lund. 
Bent Aarre Cuppen blev afviklet på samme trekantbane som Sophus Weber Race og det forløb så 
fint at vi fortsætter med at afvikle de to sejladser på samme bane fremover. 
 
I 2017 afholdt man Gulpokal og jubilæumsarrangement for folkebådene samtidig med regattaen 
hvilket betød at vores trofaste danske folkebåds-deltagere blev væk. Vi håber at folkebådsfeltet i 
2018 atter vil have et stort antal danske både. Vores tyske venner deltog med et større antal 
folkebåde end normalt takket været Michael Müllers promovering af vores regatta i Tyskland.  
 
Der har været lidt diskussion om hvorvidt feltets hurtige både skulle starte først eller sidst. I 2017 
startede de langsomste både først og det vender vi om i 2018. Efter sommerens sejladser kan vi så 
se hvilken model der passer bedst. 
 
Distancesejladserne tilbage til Svendborg havn forløb fint med mindre problemer. I 2017 blev der 
ændret en smule på startproceduren. 
 
Regattatouren og motorbådsløbet blev slået sammen i 2017.  
Der var besøg hos SIMAC med sejlads i simulator og i regnvejr besøgte vi Iholm hvor der blev 
afholdt skattejagt. Motorbådene havde fælles sejlads i farvandet mellem øerne. 



 

 

 
Der deltog både fra Danmark, Sverige og Tyskland i sidste års regatta. 13 af de deltagende både var 
fra Tyskland.  
 
Maritimt Center dannede rammen om aktiviteterne på land. Det blev til et par gode aftener i godt 
selskab med god mad og underholdning. Af hensyn til regattaens økonomi henstiller bestyrelsen 
dog til at deltagerne (deltagere og officials) fester lidt mere.  
 
Bestyrelsen takker alle sponsorer, materiale- og servicesponsorer der her hjulpet med økonomi, 
logistik og præmier. Svendborg Event støttede med 25.000 kr. og Fynske Bank støttede regattaen 
med 15.000 kr. 
 
Bestyrelsen retter en stor tak til alle officials og frivillige der har hjulpet til, tak til Viking med 
besætning og til sejlklubberne for lån af grej.   
 
På bestyrelsens vegne 
Martin Stockholm, marts 2018 
 
 
3. Regnskab 
Ib redegjorde for regnskabet. 
Driftsresultatet blev på - 16.058,10 kr. 
Budget 2018. 
Der har ikke nogen indtjening på maden.  
Der skæres kraftigt på PR-udgifter, og der bliver lidt billigere at deltage. 
Vi forventer ikke st få sponsorater fra Svendborg Event. Vi kan benytte Pakhuset vederlagsfrit.  
Forslag om at søge kommunens “Ildsjælekonto” 
 
 
4. Indkomne forslag. 
 
Når 2018 er gjort op, ser vi hvad der er tilbage, før der bliver truffet beslutning om eventuel 
uddeling af penge til klubberne. 
 
 
5. Bestyrelse. 
 
Rudkøbing Sejlklub: Poul Tom Hansen 
Svendborg Amatør Sejlklub: Erik Holm Larsen  
Svendborg Sunds Sejlklub, Axel Knutson 
Thurø Sejlklub, Ib Oldrup, kasserer 
Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer, Carl Mangor  
Danmarks Museum for Lystsejlads, Martin Stockholm, formand 
 
 
6. Valg af revisor 
 
Ole Ingemann, SVA 
 
 
7. Eventuelt 
 
Husk at give besked om både de udgår 
 


