
cDa4sl{Fofe 4irg fo r aldre nzstfart oj e r

Traffestrevnet i Skalskor 1987
t betngting af. at vi har haft den dAJlig'
ste somer i mmds minde, vd vi nogen-
lude heldige med, at det kun !a. on l0r-

Otukiing 120 bede fmdt vej til deD
kome by, hvor vi passede fint ind i mil
joet i den ganne havn (med en god hav-
nefosed). Selve byen, sejltlubben og
ikke minds! byens stoiste arbejdsplads,
Ha6oe Bryssclieme, havde gjort alt for,
at vi kume fole os velkome og 8av os
noSle ufo€lemelige dage i lard.

I k€mleteltet som en deblvangsLrd-
sl<revne( medlemmer, selv havde opstil
let, blev der holdt m6de, spist. drukket

DFAL - vrderingspremier/plaketter >for god beyaring", Skehkgr 1987

fh.boe og danset pe livet los. Med 500
se.jlere iil en for Ovrig! udmerte! ntiddag
ha! vi vist snet vores egen rekord.

Selv om det vd ei sult leenvej. om
loidaeen deltoS neste! ale bldenc i kap-

Tak til alle. der ljllp ncd os en sFrlig
tak ril HelSe Dam og Mdgit Kohl fla
Skelskor, som udfgrte en fomidabcl
indsa$bede for, underog efter stevnet.

Vindertoniteen kom alb badene igen
Dem efler en iherdig indsats og tand!
frcm ti1 fglgende bede, der fik plakelte
for god bevarilg 1987:

xEDrft sursENrslse Nli,22

BON AMI

Harpunloggen + KDY's eresprEnie
galfeliigget

1 BONAMI spiAgatGr 194? Sdr€n N'ielsen (dldvig

Piraternes :€resprenie
2 BONn) Spidsglttq ltl8 Kjeldsteffen Lrres



3 TELOS Fr. sundsjonc 1909 Cjrt Fischer

4 TINE

5 Ij-SE

6 HETO

1919 Esklld Pedesen Nesfred

3 ,{ST 1939 Ida K.Ienbach Svden lcn

IO TOLLIA 1953 Hans Ole Hansen Katndborg

BUMM lSmrBsSspC tt50 As$rlen\en fuhus

>ELLINOR!

vindet df HaryuhhSEea I a87, Ban Ani

Bon-Ami, en gaffelrigget spidsgatter
Byg8et al skibstgmrcr Erit Nietsen i
arcne 1947-48, efter regninger fra 1923.

Fra byggearer til 1984 har Bon Adi
tilhgrt nanden, som byggede de! , Erik

Niehen , og vEret njemehorende i
Svef,dborg.

IIer har deD velEr et kend! og etskel
s)a1!e det dejlise svendborssund.



Sudet og de on1kinglig8ende oer var
dog jkke det enesre sred, Bon-Ami vaf
kcndt ' skippe. har med den adskillige
gd8e besogtbede den svenske og noske
skergtud, - dog har den flesr gange kryd
setOstersgenmed ku$ mod Kiel.

Skipper var en akriv sejler i 50 enes
kapsejladser, ofte med godc resnltaler
hvilket splvplatteme i kahy(en bekr€f
Ier. Det var i disse arde fONe sradergik
til Fyn Rundt.

Siden byggetuet er der ikke erdret
vesendigt !l skibets slil og arDosfere -
dog er der installeret moror og sker en
rcdrigning fra 55 n, ril de mere fahi-
lievenlige 43 m'.I vinreren 1980 81blev
det gamle lenedsdek ligeledes udskilier

I 19E4 overgik Bon Ami til anden ge-
nemtion, Soren Nielsen hvorefter den
blev hjemehoiende i Kaldvis (Arhut.
Som ny skiller med besening fo.soge.
vi at viderefgre de ganle radirioner for
vedligeholdeke og bevaring af den
)gmle skude(. Det km derfor ikke und-
8ls at det var med en vls glede lllrpun
loggen 1987 blev nodtager af sAvel
ganmel som Dy skilper.

Til sidsi Orsker besebinge! pe Bon-
Ami Je. alle en Bod vinrei - og et glede-
liStBensjd ved stevDet 19E8,

Brev fra
New Zealand

AfGotte.tJarsensen

Fla eh da6k bddeblsEer,derfor nLdrye
dr siden u.lraa.bede til Nztr zedkid oe
san h$ wret p.i besds i Ddnnatk, hdr
ri uodt d8 e t fA I I ende brcr :

det var nig en storel;ede, ar kume opte-
ve jcrcs eldre tabadslevne i SkEhtOr.

Det va. dejligt at se alle jeres velholdre
bAde alle mulige t}?er var der, og jcg
skonner pA alle de )ndetulde linier fra
gmle dage. Enhver twe har sin egen
karakter og er skabt ti1 netop der behov
(eler tankemede) der fandtes dcngme.

Jeg hAber I alle pestgnner det sto€ aF
bejde son jeres forelils laegger i ar goe
sndme stevnerm!]igt.

Jeg gnsker hemed ai udtrykke nine
vameste onskei for ,de f€le< i frem-
iiden og jeg hlber, at I fAr megen glede

Tak for gastfriheden, dejligr ar mode
ganle vemer og gore bekendtskab ned

Pa Bers}!.

Arsmode i Skalskor I987
R€ferat af DF,€L,S irsmode
i Skelsktr 1987.

Fomard Benr Aare bod velkolMen
tilArmOdet og gledede sjg over det sto-
re antal deltagere. B. Aa. rctlede en ser-
lig tat lil alle. der frivillier havde verer
nied tll a! r€jse telt og ri1 at hjelpe pe

Konmmdorkaptrjn Kjeld SoderluDd,
KDY, blcv foleslaet som dirigenr.

Dirigenten ratlede for vatget og gav
iamardd ordet for Are$ be.enin8.

B. Aa. gjo.de rede for tuedlemsked
seD. der nu e. ople pn 446 nedlemmcr
incL. 28 stottemedlemnre..

Til dette sommestsvne er tilmeldr
138 bAde, og der var ankonrmet ca. 120
bade.

B. Aa. gledede sig ove. den me8et
fine prcssedekning, stEvnet har hafi og
unde6lrcgede den store betydningen se
dm omlale har for deD by, stevnel hol-
dcs i og ilke nrindst for lnteressen fo.
de ganle tre lystfanojers b€vaElse.



Den flngerede b€styrelse blev pla-
senteret og dcn har deme samenset

Bent Aaiie (lomand)

Erik OlaiHoht
Kjeld Soderlund (KDY)

Fanojsregislet er sidst udgivei i
1986. Det er et slod, men vigligl arbejde
at holde detre register 6 jour og det kos-
ler perge. nen en vasendig del af arbej
det for DFIEL i KDY\ sekretariat og
bestyrelse er koncentrerer herom. Et nlt
reglsrervil blive udsendt lil efteraet.

B. Aa. bod velkome! til ale rye
bade i DF7EL. Der er dejligt at se se
mmge nye nedlenmer

Sod bAdcbySgerkonsulente. ved be-
dlrmmelsen lil softmcrstavnei he vi
valgt at taSe fle1e bedebyggerc med og
sarligt, nnr vi ogsa kan fe lokab bede

Fn Skllskor htu vi Marius M'rller.
iia Nyborg Kaj Pedersen og fra Helsing,
or Robert lriksen- Desvere heldle

Arets vintermode blev afto1dt i
KAS\ lokaler, hvor Anders Post foltaltc
om sin somnedu.. Billeder fn tidligere
someretevner blev vist, og Turisr.hef
Margit Kobl fonalte om SkElskOr. om,
egn, sevErdigheder og folberedelser tii

B. Aa. opfordrede til. at der dannedes
specialklubbcr for spidsgailerc, svarende
til NK'foreningen >Skaroksen< i Nest,
ved oe >Sgkort i12( i Arhus, hvor Inan
sanrles om ia.llge arangementer i ne

B, Aa. sluttede med at rette en sErlig
varn tak til KDY ved sekretariatet for
hjelp og stolle og amodede smtidig
om, at henvendelser !i1 seketariatet sker
skriftligt.

Kjeld Soderlund, ny KDY,reprlesen-
tdt I DF.,EL\ bestyrclse overbragte en
hilsen fra KDY'S formand Jens ThoBen

med Onsket om et godt sl€vne og lilsagn
om fo(sar stgtte til DF,IEL\ arbejde.

tormandens bcretning

,Najaden< d Abehr.i tejste sp/tss-
mdlet otu hrotor Jorsikinsssp'tsstud
|et, son df hanloresldet wd sidstc tirs-
n'.le, il,lc r blevet.lr,tet?

B. Aa. forkldede, al del i'avde veret
vmskeligt at finde den re$e person til
nodet, nen lovede at vinterens mode
ville taSe dette eme op.

Wilian Jehsen rejste spOrysndlet,
ah dannehe aJ specialklubbet ikle rdr i
stid ned DFEL's fortuilsparugnfl

Kristian Eneethdrd, fomdnn Jor
,Skatuksen" i Nestve.t, nolivtede
hrotar speciolklubberne har beletneeL
se son Sruppeddkkelset onkTinS stu-
diebedsarbejde og sotlt i NEsN4l on-

Maiakne o'eft!, Arh6, fomand Jor
,Kon 112"< fo*larede oh arbejd.t i

Aesryrclsen hiiser specialklubb€ees
opretlelse velkommen mo forud$etter,
at de som fomel har lignende mel som i
NEslved og Arhus. B- Aa- unders!.ege-
de, at aftejdet me goes uder mlge-
standercns regi og efter DF,TEL'S ret-
ningslinier. Vi skal selvfplgelig passe
!4, at der ikle sker splittelse, men tvnrt-
imod samhenhold onkiry €n forenhg,
nemlig DF,/EL.

Mariame Oyerbr uhderst egede, ot
arbejdet i ,Kofl I t2R kua unftes undel

Erik Holst: Bestlrelsen hjelper gerhe
Iakal H ub berne netl materiale -

B. Aa. pepegede. at det med vore reF
sourccr ikte er mlligt fo. besryrelsen
fo. den landsdekkende forcnlng DF,TEL
at arrargefe mere et vmtemode og et



sommerstevne. Da man km verre, at
behovet for specialardSementer er
voksende, ku itritiative! til dmelse af
specialtllbber v€re en god losning.

Fornandens berctiing godkedtes.

B. Aa. Ioi€lagde reSnskabet for pe
noden 1. 10. 1985 rit 30. 9. 1986 med
en beholdnins !a kr. 30.000. oB forc,
slog fortsat iJskonlingentpl k. 130,-

B. 4"1. oplyrle, at rcgnskabet revide-
res ar KDY\ revisor.

okonomien godkendtes.

B€styrelsen
B. Aa- oplysle. at bestyElse! forven-

les at tbnsette. Det var dog nuligt, at
besryrclsen i detle er supllerede si8 med

DF.,EL er ru sA fasngmret og har se slor
opbakning, at voEs fremddige vike ma
varc sikrei SpOrSsmabt om, hvomer
@ste some.sEeEe skal hotdes, blev
lasiagt ln 2. weekend i Jufi nened.
(7. - 11. juli).

Stedet for sorrurest€uet: Bestyrel-
sen mbefalede ikhe seive Kgbenhavn,
meD oplyste, al vi har feet henvedelse
fra Koge. der feju 700 e.s .jubilem i
1988. Sejlklubben >Neprm< blev for€-
sHet til 1989 af Knud IsaSer, mens Wi-
rim Jensen foreslog Kasrup Havn i
1988.

B. Aa. ollyste, at vi har sagi ja tal ril
at kome lil Flenlburg i 1990.

Ev€rtuelt
Reprresentanler for stcvnets dcltlgen-

de tuotorbAde. amodede testyfelseD om
at tage initiativ til, |a nEste sonner
st€vne at arangerc lilideliShedslob for
motorbede. Da bestyrelser ikte ha.
nedlenmer n1ed sErlig cfadng med
dette, opfordredes en af notorbedsejeme
til at komme Ined forslag.

Bestyrclwn ser geme mmge flerc al
dre motorbAde i DF,€L og har da ogse
for llrngst rcttet hervendelse til Motor

Dirigenlen suspenderede modet fo. at
Harboe Bryggeri kuoe byde pl et glas
fadol, inden man var lIar !i] Skeklp.
By\ p*emieuddeling til aIe dellagerc i
DF,€L\ solmeBt€vft 1987.

Ordet blev givet til Skehlo. Sejlklub
ved Helge Dam, der bod alb bade vel-
konnen og forestod den oveNeldende
uddeling af gaveme til nasEn alb bede.
sk€nket af byens hddlende.

Stalsl,4r .lek 10. juli 1987

Sidste nyt:
T.effestEvnet 1988
Der har v.erel for megen usitkerhed om
lring det lalEnkle armngenent i KOge
havn i 1988, oB derfor har vi med gl€de
taget imod en invitation fra Odense by,
soln fejrcr 1000 ars jubilem os seme
vil se os. - Endnu en nDlished fof
spandende fjord5ejlads.

DF4L pa edb.
Vi er ved at fore vort register ind pe

Dette km give en hurtigee seri€ til
nediedner,som s!'geroplysnjnger.

Vl beder Jer on at cbecke, at vores op-
lystrilger om Jer og Jeres bnd er korek

Send eventuelle Pndringer til:
DF,]EL, KDY
Langeliniepavillonen
2100 KobenhaMr O

Sejl ag i4otor binqer en artikel otu snr
het, hyor blandt andct llatpunloS'
rin ieret bltuer omtalt.



Med >>Swift<< til trreffestrevne i Skrelskor
den 9-12juli 1987
Alkrcde i decenher '36 ritlste i, dr Skckkar tut st.det, hnt aUe dt gatuIe, nohe
ttud.r tku e hAdes, tilfoteaiasehs .xende sLdrne. Uer hoLte\ sdnle vennct, nel
tt.fest n4l.r op bet dr, i deres etdre, n.a attid sett.les wlplejet bdtl., att.
sattet tD Ln ele i at holde hende (bd1l.n) i sdfin en staad sahl hrtis, det e nk tir
.afryLt for aie', at se alte disse hebn le.

vorc vemer Egor og Mima var atom-
net ffa Arhus, medbringeDde er enom
baga8e plus vrluta (bmaner). Att blev
stuver, og dybgaendet lar nu fo4get sA

egct, ar ekstra opncrksomhed pn so-
torEts dt'bdeku^'er var rOdvendigt.
Endelig sondag den 5. kt. 12.45 blev
fortotningeme taget, sommerrure! lar
begyrdi. Vejrei vu fint. med en svag,
sldhg vird. si|,len fordi vi skulle syd
pd. med lldr hjclp af jemseluaen
nlcde !i Rpdvig kl. 20.45. M&rdag
morgen oprardt mcd sffiletrde sot, og
'nger vrnd, moLoren srarLes, knrs pe
Bogesirdmslondcn. Bogesx?mnen pas
selet. Kl. 10.15 ved Kalvehavc fik vl
lidl vind - op med ga.dineme. og rned
c! leL st fit vi allc tiders sejlrnr. Vi hav
de besLemt os for Age6o, og her Eit vi i
navnkl.20.35, udsejlet dis| 55.7 sm.

I havnctr Ll Ib og Meiere i deres dej-
lige 45 n' slidsSancr, og oden Ib havde
!i aldrie faei foJtojet i del vind af
krldsede fodojninger og joler, men ind

Her ndd vi et !a. dege med ftrt !ejr,
de. kom flee ned l,ltgestaDder og om
onsdaSen var vi ca. l5 b^de, der venrede
pd at gA iilSkslskor.

Vorcs formard Benr Aane lar ogsil
gAet i vcnteposirion pa Age6! I sin nye
bed, et flor skib GA flot som nogcr karl
blive i glasfiber), Ib havde vsret i
Skelskltr og forralre. at der atterede n
I0 bide der. Det var Bent en snule kcd
af, idet blcn, Turistforeningen, SAS og
Ih.boe m. l. havdc gjort er nasse ud
al modlagehen om tosdagen, defor
mdttc vi heist ilke konnrc lbr ddligi.

Vel inde !l ljo en fit vr s,1 pr
speedb,ld lelercr et slk. Harboe S,t;er
pr. besetningsmedlem, og i vores sklb
flk de ikke lov ai sante skind. Vi etpb
Skelskork1. 12.00 og foryjede pe siden
af Yawlen rNajaden<. He[en var st
venlig a! Abne for himtens stuser imens,
men plt. sd blev vi fri for ar spule dek.
tierfra kune vi folge hawefogedens
vdskeligejob med ar fl ptacerei atle de
a.tonmerde brde, og sidst pA efremid_
dagenvar dermuLigr at ge tgrskoet rv€rs

irredag va! der sloralriviterpa havne
lladsen. Er ston leli ned plads tit 500
nlemesker skLrlle rejses. heri slu e fesl-
en m..d \pisnug o s.!. forega tordag af
rei. tredag eliemiddag rluth fornir
Sens asmode alholdes, detie skete olse
i rel|er. Omtatte reh blev rejsr led fri;il
lig hjelp fra havnen, fn SAS os DF,EL,
det var et hoklearbejde uded lige.
(TaI tit Mogens Tybo Nietsen).
Sidst pA efiemiddagen a*om Jerte,
Kristian, LaIs, Jan. Jane og Jmus, der er
resleD af dem. der er vajrt ril at sejte
Swift, La.s os Jan er tapsejladsninded
og ku de ro skulle delrage i sejladser,
vi havde nentig en lile hone, der skulte
plukkes med en vis >Siesra<.
Nn stal hgen tro. a! alle disse meme-
,ker tan tummes i en stofpeniL son
Swrfr .  men i l ighed med r |d l reere srRr
ner slog de deres relt op.

Fo. deltageme i srEviet var der
rnuli8hed for be\o8 hos Ent Lorz og
H,'rboes bDSerier. mmge b(nlirede sig
af rilbuJer. Pn Hartoe fik vr en fin ori-
enternB om brygge.ier igennem a€ne,



onrnandtende deres salgs- og personale
politik nu og i frenliden_

Der var fakrisk giort alt for at vi skut,
]e befln.le os godt i byen - en lille ler
le var vel nok SkibscaJeen, der vd Abne!
i disse dage, det ve enestaende, ar eje
rcn vile ebne sirsmd(kehus for os.

Vurderingskomisione! havde osse
en t avl dag, der var nurge bAde at
komme iSemem, det nl eSerllig v&re
svart at udpege vindere iblndt se htur

LOrdaB, sleEers sroie dag, kapsejtad-
!en. og tasEniddag om aflenen. vejret
var grai med muiighed for regn. men i
bedene var hmOret hgjt, vi kon ud pe
Dmen og blev stutet, og den af sAs
udlagte bme gav en god slendende sej,
lads. Kun havde det ikke v€rei lodven-
digt, at hinlens sluser siod sa meget
Ab|e, at vi blev vAde, men det er ve1 s!'

Tilbage til havneD for a! blive tOre! og
e! lille 6n til a! tage den vE6te smag af

rcgnvand i halsen, og se var vi a]le klar
i at ge dl dgrcb pl borders gleder.

Om middagen kan der kun siges 8odr,
arangemenbr k9ft som mun, Harboe
sorgede for der flydende rilbeho. (e! fad
ned 2000 lrr.) sa ingen hehovede ar gt
sulme eller roGrige fra bordet. Under
middagen og bagefter ril dusen blev vi
uderholdt af Noise Refining Company,
de spillede viikelig eodt, men uha, dei
var alt for hOjr, det var lige f'r. horevem

Alt i alt igen er godt srevne. Der var
dog etr enkel lidr kedelig episode, vorc
medlenrmer, dei ikke lavde meldt sig ril
sprsning blev afvist ved indgangen, me!
selvfglgelig tlafede BeDt den lille affe

I lobet al mmdag og rifdag sejtede
stprsteparten af bldene, nogle for hjem
gdende. ddrc videre pe fede_ Er dejligt

Pa eens)n nesie ,r.

D'F,0LE's Rummelpot-Raes
. .  .  a . . : )ngerei  afDI  t  L \afdet ing:  .Soknrt  I  Iz-
i lbrbindehe mcd Arhus fcsruse 1987.
Det hersler en hett an(len steminS i en harn, hwr tter skat rere kdpseitd.ts. AIte
8la de | ! 8..9 Je, et d,aa\ka ra bAd !., bar qe t" aq t,t .,' . ta,^ io' t.
Da bestlrelsen har bsteht, at der skal sejles qter savjsr.gte e, opterer vi dar
sjel.he, at a e dehaserde bAb er ned i karsejladsen. Der rdr .tos in, .ter seitede
4ter kopsejla.lyeeterne os lufede en an lea. Et par dhllre folsejtede ns, .td .let rdr
srt rt at se mEtkeme
' ' .  \ , fuacl 'bor8 Hd\n.  nvor  rnr  \om de D"r  . t_Ue td\es our . ,  t " re.  ob. inodF
rdrs le ha,  in ! i rerer  D rALt  r i ld .  hotdp L inC _ der  vcr  en r , i rd  L! rT.  som Bel l.lf,vne med Lap.eJLdj j den endn_ hah *rd( "tor.
fdrd iF"  havr .  De \ek l€r  opsisr .  : . f , r  5  minuner inden.r ip tcmode.U t2. .
nar A'ius srilnideode kd atrorcere mder _Nire,. af ,4 bet.ou. .or rd,l
111".:jl,i. T:"T. 20 .mu(e ranrre ,J*onue bed moLer - 08 da resnen sj\e t lb id? lk  \4arsel i .Dorg h4\n r i t  \4oe\ .  n) f lede ned.  rOwrre, i *1tA"ene"r  i re ,
8aa-o,srra!d.  rd ncn la  1gs hete S land.  in :oon.a. \e j rer \Je{arcLdrop.
\eJenrdlotgesej lddjeosomri t \Luer .  Sor  oon I  er  h" \de \ r  t ier  . torben

Havkrog, SBA. ned fanilie. Han sejter i
l l - r .c  

' iq" : - :  
: j  op r : l  rpr  dee oe en sp;d.sbner.  som dos er  J  r ta . f iber .

:s i_ :8, r r .  
8 : '^9Ler .9m eDro!  herr  merr .  H.e meo I  sBA .  ka! ; rL osud_

ru ranovl i  o f  D la te s o\e. tdoner.  \Jg.Uj lnnogna.r .gr i rgr , i ioracn.
og .a \d de. elles dk,ivire. a e \egne. Oen efLerfo,genOc s"nmenlom.r rav



lbruden Bemytlighed oe et lille lvel
skud ' en aDledring dl ri lddele en r€kke
prEhie., hvoraf 'Rummelpouen< ftu
prisen sonr den nre$ serprceede.

Krile.ictfor. hvefr der er vardig tilat
nodnge dcn. sklfier fra lr til ir, nd fra
hvem der de ltager i stevnet. Den ,/ de de!
efterhlnden h haft Runnelpofien. be
slenmcr, hvem den skal gA videre ril.

'Ninck, e! 20 m. spidsgauer fm
.tEbeltoft, med en 73-erig skipper, der
jtnt har flet bed for et i]s tid sjden, og
elle6 ikke hd sejler siden bandonnen,
var den vardi8ste aftager. Rumelponen
blev overdragct med krave! om, ar der
blev spillet pa den og sungetetr seg. Da
sklple.€n ogsa er Netisk, halede han en
tang frcm, som var skrcvet til afslLrbrin-
3en pil lintercls navlgationsunderis-
n1n8: ,nan majo sorge tor ar have kud-
skabcne i orded,nA.man stir dl sos.(

og Dot€r i Jereskal.nder:
Vintemlrde d. 15. 2- -88. kl. 19.30 i
SBA\ klubhns !e lysbadehaEcn i

Vi skal udvelsle e.faringer med hen
s)n til vedliSeholdebe af vores flydende
fanriliemedlem og fortelle og vise bille-
der fra vores sejholN. Desuden har vl
planer om tu bygge slEtEjoler i feues-
skab under kyMig vejledning. De fdrsie
har allerede givet deres tilsagn.

Maridnne
Resuliatlisle fra D,F.4iLEt
Runmelponr:es l9E7
Vindere i de 5 lob blev:
1.19b Alf 57n1 SlidsSatter
2. 1Ob Anrfitrile 34 m, spidsSater
3. lob Siesta gn-bAd
4- lob Dimor SSB
5.lob Jeni 5 m-bad

30 m' skrerghrdskrydscr, 1926.
Lgd.10.5m.,br .1,90n.
EemndarigEet. Rig rustfrit stA1.
Mas!, bom oE se.jl I fin stand.
Sloaejl,fok, geNa. 60n sliler

Pris 12.000kr.

,Egnsgadc 72, z.rh
2200, Kobcnhlvn N. i1f.01.821791
EnkRaitcnborg
Ndire A116 23. 3.th
2200 Kobennavn N- i]f.01.393513

TILSALG

Sejlkutter sElges
'Tar<

55.000k.
Hunig og velsejlende kjtkDrter fra 1919.
Byggethos JAN s badverft i DRAGoR.
32 fod. Ponf..+ kgjelladser 6 HK Vol-
vo Penra yb diesel. VHF ned selvopkald.
ekkolod. Bomteli. Smlog. Rusdri rig.
Re.lningsvesre og sdkort.
Bade! er byggel i la.k p, eg og er vel
holdt.

l-als Bjomvik. 0i.546718
JensDel8soe. 01.237163

>Nordvest<
38m Berg Spidseatter

Ilygget 1937 hos .P.Pcde$en, Nyborg.
Ydcrst velhold!og veludsryet-
Pris kr. 110.000

Po!1Juul
Stavrevej 306
5300 Kerteminde
'1"rL 09.323264

ffita.rra;rgforetdrenss'fartajer
\


