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DFÆL'S V]NTERMØDE

Når en forening som vor har mere end 10 år på bagen, kan man
godt tale om, at der, traditionen tro, bJ-ev afholdt vintermø-

de.

Vi var denne garrg inviteret
til Næstved, hvor Skarøkser
har sit domicil. Medleni"e: fra
Skarøksen havde saTnrrensai et

interessant og spændende program, som blev af','ikl-er på ud-

mærket

vis.

Der var mødt ca. 110 DiÆLmedlemmer, som først flk 1ej1ighed til at se, hvorcian man har

indrettet sig i Næstv,ed. Der
blev forevist bådplads og

værftsbygninger, og senere på
dagen fik vi en god orientering om Skarøksen. Chr. fngeJ--

hardt fortalte om hvornår,
hvorfor og hvordan en gruppe

I

\,TSTVTD

ejere af æ1dre lystbåde har or:a--s3rer: siq i Næstved.

I'--:::esøget på værftet samle*
::s je-r-tagerne på et fritids:Jen, hl'or rnan havde rådighed
:r,er et udrnærket loka1e.

Der blev budt velkommen, specielt til TroeJs Kl-øvedal, som i
et par timer underholdt med lysbilleder og meget interessante
kommentarer

til det, vi

Eftermiddagen sluttede med spisning - et meget flot fiskebord

fra

Karrebæksminde.

vellykket eftermiddag
var til ende, ligesom detLe re-

En meget

ferat,

som

jeg vll slutte med
til folkene fra

en varm tak
Skarøksen

.

Henning Wind-Hansen

Forside: "Gre-Ann" Foreningens førsæ llarpunlogvinder (Fåborg 1980)
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MAND OG HTTO

- TIL TRÆSKIBSSTÆVNE I

Heto: 40 år Eamrnel , 3O m2
M.S.J. Hansen spidsgatter.
Besætning: J mand på tilsammen 200 år.
Stær

ne: Dansk forening for

ældre lystsejlere (0'trnLf)s
10 års jubilæumsstævne i
Ve.;1e

6-9. juli

L9B9 .

Skipper AxeI Johansen og det
hyrede mandskab d.v.s. "overstyrmand" Herbert Hansen og
'rhovmester/skødehaler m. v. 'l
Robert Schou afsejlede fra
Kastrup onsdag den 28. juni
med kurs sydover, og det var
meningen at nå frem til et

sted i

BøEestrørnmen.

Alt startede godt, men efter
at have passeret Dragør, skete der det, at vinden drejede fra SllI til S og samtidig

blev mere og mere kraft,ig.
Radioen meldte kuling-varsel
for sundet og bælthavet, og
som den gode fornuftige
skipper AxeI var, bestemte
han - ikke mindst af hensyn
til mandskabet foran masten

- at

bage

vende skuden og gå t,iIDragør og afvente

ti1

bedre vejr.

Det bedre vejr kom den føIgende dag, og ved l7-tiden
forlod vi Dragør og sejlede
syciover forbi Stevns til Bø-

gestrømmens anduvningsbøje
som vi nåede klokken ca.

VEJLE

24.OO i regntykning. Vinden var
væk, og for motor satte vi kursen mod 'rSoldaterne" som desværre ikke mere har lys på om
natten. Nu er Heto jo ikke ligefrem overfyldt med tekniske og

elektroniske hjælpemidler, og
det er dæl,rme ikke nemt at holde en kurs der helst ikke må
afvige ! grad fra den afstukne
kompaskurs, når det er bælgrnørkt, og når man samtidig skal
belyse kompasset med en lommelvote der har tendens til at oå
ud

Der skulle altså mere end al-

mrndelict held ti1 al

rrgtigt.

ramme

Vi ramte! - men det var grunden, og efter en kort rådslagning, bl-ev vi enige om, at der
nok ikke var andet at gøre end
at kaste anker, og vente til
det blev lyst, så vi kunne orientere os. Vi rokkede os fri

af

grunden - det var sand - og
droppede ankeret klokken 01"10.
Da klo'kken var omkring halv fi-

re, var det blevet så lvst at
vi kunne beovnde at se os om-

kring.

Ja'mn du goreste (som de si'er
på Fyn) ca. I00 m nordvest for
skuden står den ene soldat
(Sandhagen)

! Vi havde altså"

ramt ca. 1 grad ved siden af!
Vi takkede pænt for parkeringspladsen, tog bestik efter søkortet, og futtede ind i Bøge-

s:.l-srenden uden yderligere
: rsDIemer

.

Klokken 6 EIk vi ind i Kallehave, købte morgenbrød og
drak kaffer 09 fortsatte derefter videre gennem Ulvsund.
uncier Farø- oE Storstrømsbro-

erne til Femø, hvor vi ankom
om eftermiddagen i iint solskinsvejr. Det gode vejr benyttede vi til en god lang
travetur rundt på øen. Vi besøgte IKKE kvindelejren.

Lørdag (f. 3ufi; Iettede vi
klokken 9 og gik med en l-aber østenvind kurs 2950 fotbi
Vejrø tiI Langel-ands nordspids, og derefter sydover
gennem Smørstakke løb, under
broen ved Rudkøbing tiI Marstal på Ærø. Vi var fremme
kl. lB efter en herlig sejlads med s1æk på skøderne og
næsten inden sø. Det var næs-

ten for godt ti1 at
sandt.

være

Vi var selvføIge1ig en tur

rundt og se på Marstal, der

som bekendt er en rigtig gammel søfartsbv- Senere soiste
vi skiooerlabskovs i klubhuset. oo det var både billiot
or codt.
Men

vj, skulle io videre.

oo

næste dag gik vi syd om Ærø
ud i ØstersØen. Vinden var

frisket en del, men var stadiq i den rigtige retning, så
vi rrdarnpedeil af sted for fulde gardiner

rnod Flensborg

Fjord, og kunne allerede kl.

19 gå ind i den lille hygqeliEe havn Langballigau. Der var
fuldt hus i havnen, a1J-e plad-

ser besat, fortrinsvis med
danske både der havde travlt
med at indkøbe rrde for fortsat
sejlads, nødvendige forsyninger" ! Heldiqvis er der altid
olads ti1 een ti1, så vi fik
plads uden på spidsgatteren
' : I -==::---' tra lrhus, som iøvrr:i .;så s<t1.e rtdere ti1
^l-

^^-

-

L ^

it

-

\r bler i Langballigau i 2

da-

ge, hr,ade nogle fornøjelige
timer sammen med besætningen
på "Elisabeth", og fortsatte

så, efter at have indtaget
forsyninger og klaret formaliteterne med det tyske toldvæsen, med kurs mod Als og Li1lebælt.

Vores toldflag rar forsvundet,
og et forslag om at hejse "Ø1flaget" bfev pure afvist af
skipper
Nå, vi mødte nu
ingen danske toldere, og havde
iøvrigt en samvittighed så ren
som et hvidskuret englebarn næsten da !

På den videre færd via SønderborE, hvor vi måtte vente J
kvarter på en brooplukning,
sejler
vi gennem det smalle og
'meget
smukke Al-ssund forbi
Arnkils Øre til en lille idyllisk bro i bunden af Stevning
nord på AIs. Broen havde plads
til 15-20 lystsejlere, men der
har tidligere på dette sted
været en rigtig havn, hvor små

dampparketter fragtede kvæg,

+
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I Præstø er vi glade for, at vi er blevet vaLgt som base for
DP,ELT s 11 . tr:æf f estævne i jrrl i 1990. Men vi er også overbevi ste
om, at det er et va1g, som vi1 glæde foreningens medlemmer.

hører ikke til landets største. Til gengæId er den
absolut en af de smukkeste. En gammel skudehavn, som ligger godt
i 1æ i det inderste af fjordenl omkranset af originale og velbevarede pakhuse. Et hyggeligt og autentj-sk gammelt købstadsmil.jø.
De gamle lystsejlere og Præstø havn vil klæde hinanden.
Præstø havn

om omgivelserne er gam1e, vil byens sejlende gæster opleve,
at havnens indretning fuldt ud lever op til de krav, som kræsne
nutidsdanskere stiller
til en fritidshavn. Og med kun et par minutters gang ad brolagte gader til byens gamle torv og hovedgaden ligger oplevelserne Iige for næsen af havnens gæster.

SeIv

I en IilIe by som Præstø vil ',besætningen', på mere end 100 lystsejlere uundgåeligt sæt.te et festligt præg på byens liv i de 4

dage, som træffestævnet varer.

Havnen, som altid er en væsentlig dlet af byens sommerliv, vil
være det i endnu højere grad end sædvanligt fra den 4. til den

g

juli.

er sikker på, at hele byen vil gøre sit til, at DFÆtts medl6mrejser herfra med en række gode oplevelser i erindringen. Og
at mange vil få lyst ti). at genopleve præstø by og omegn.
På gensyn i Præstø den 4-8. juli 1990.
ileg

mer

Ærr-ø"--.Peter
Madsen

borgmester

TRÆFFESTÆVNE

1990

I

PRÆSTØ

Arets træffestævne afholdes : pi=stø i dagene 5.- B. ju1i.
I samarbejde med folkene fra Præs: z -,--: r i udarbe jdet progiam
for stævnet og fået styr på de ra-:3:::ktiske ting, der melder
sig i forbindelse med afholdeise:.:: =:::r" arrangement.
Vore venner i Præstø oc .t _ ::=:.._=_s:- råber meget på
et godt stævne, og vi
-= - . =: - - --- -t - 3riee af DFÆL rs
medlemmer vil møde op ""gn-i
-:: -_:_ at gøre stævnet 1990
f or
,
=-_ =: =
til en stor og god oplerels:.
PR0Cr_,,

Torsdag den

:__ -,::::sIÆ\/NE

1gg0

5. juli:

Bådene ankommer

til

Stævnet

Præstø.

af havnefoged Helmut
åbnes officielt k1. 1900.

Der anvises plads

Bo Jacobsen.

5. juli:
Bedømmelse af bådene kl. 0900 - 1500.
Det er igen iår lykkedes at få etabl-eret fire velkvalificerede bedømmelsesgrupper.
K1 . 1700 årsrnøde.

Fredag den

7. juli;
Sejlads på fjorden. Start på banen k1. 1100.
Sejladserne forestås af Præstø SejlkIub.
Kl. IB00 festaften med spisning, musik og dans samt uddeling af vurderingspræmier.

Lørdag den

Søndag den

B. juli:

K1. 1110 uddeling af sejJ_adspræmier, herefter stævneafslutning.

Prisen for at deltage i stævnet er sat til kr. 2OO 00 pr.
båd incl. havnepenge fra torsdag til søndag. K uvertpr sen øTdag aften vil være kr. 115100 - børn halv pris.
Medl-emmer, der ønsker at deltage, skal senest den 15.juni
tilmelde på nedenstående blanket og sende denne til KDY's sekretariat, Langeliniepavillonen, 2100 København Ø.

Du indbydes til

TRÆBADS:
KAPSEILADS
den 8. september 1990
i HelsingØr

i

I
t'

\

Arrangeret af
HELSINGØR AMATØR SEILKLUB OG
DANSK FORENING FOR ÆLDRE LYSTFARTØIER

Efter de foregående to års vellykkede arrangementer i FREM, vil
HAS, Helsin!ør Amatør Sejlklub og DFÆL, Dansk Forening for
ældre Lystfartøje\prøve atfølge succesen op.
Medlemmer af DFÆL m. fl. med smukke træbåde indbydes til
kammeratlig kappestrid med Kronborg om bag- eller styrbord.

Der startes ud for Helsingør Nordhavn kl11.00.

Sejladsen foregår på to baner, der afpasses efter vind, strøm og
bådstørrelse.

Skipper:nøde holdes kl. 9.30 i HAg klubhus, hvor deltagerlister,
tøbsinddeting og sejladsbeskrivelser vil blive udleveret'
Præmieuddeling finder sted i HAS' klubhus - tidligst muligt efter
sejladsen. Der vil være præmier for hvert 5. fattøi

Du kan ligge gratis i Helsingør Nordhavn fra fredagden 7. sep'
tember til;g med søndag den 9. september, hvis du deltager i
Tiæbådskapsejladsen.

Tiæbådskapsejladsen er en enestående 1e11ighed trl at få en frisk
tur i det nordlige Øresund sammen med alle de andre rigttge
sejlere.

Også du, der ellers ikke sejler om kap, har her en leilighed
vise, hvor smukt dit skiv kan sejle.

til

at

Tilmeldingen sendes sammen med gebyret 85 kroner senest
med morgenposten den 23. august til
I

Helsin gør Amatør Sejlklub
Att.: |ørgen Vinding
Nordhavnen
3000 Helsin gør

Restauratøren fra Kabyssen
serverer middag i HAS's klublokale kl. 19.00:

Oksehøjreb med bagt kartoffel
og salat samt hiemmelavet
islagkage.
Pris for ntiddagm 118 kr.

Vin og ø1 til klubpriser.
Efter middagen dans til levende
musik.
Husk tilmelding der er begrænset plads.

Indskud på 85 kr. vedlægges i Check
Bådens navn:

Bådtype:
Lænede:

Bredde:

Seilareal:

Seilmærke:

Målerbrev vedlægges i kopi, hvis dette findes.
Bådens fører:

Adresse:
Postnummer:

By:

Telefon

Tee

SL

tilmelder

Personer til middaeen i HAS

korn oq andre l-andbruosorodukter. Når man ser sted6t i dag,
er det næsten ikke til at forstå, at det har læret muligt.
Næste dag
nem

§

går det videre gen-

Alsfjord

mod Årøsund

til

Årø havn. Vinden var stadig
med os, vejret var strålende
og vandet indbydende, så da vi
var kommet godt i hlavn, tog vi
en forfriskende dr_lkkert i Arøsunds b1å bø1ger. l-lerIigt.

det var jo \ ejle vi- skuIle
til. Altså næster morgen k1. 6,
ud af havnen medI kurs mod LilMen

lebæ1t. Vinden l ar i den rigtige retning men svag, og vi
blev nødt til at starte maskineriet for at kc rme videre.

I Strib gik ,",i rnd i bådehar for at købe brændstof. Det
skulle vi nok ikke have gjort,
for da vi skufle sejIe, ville
motoren ikke starte ! Vi hev
nen

ger. Det varsfer godt for for_

eningens fremtiC.

(7. juli) startede tra_
ditionen tro kl. 8.00 med ka-

Fredag

nonskud og flagsætning. Klokken 9 begyndte så de,,ftompeten-

te komite'er på bedømmelse af

bådene,'rnedens sejlerne hilste
på hos hinanden; og hyggede
sig i det dejlige sommervejr.

Det ligeledes traditionelle

årsmøde blev holdt kl. 17 på
det nærliggende Rødkilde gym_

nasium. Formanden Bent Aarre
afgav beretning og fortalte om
foreningens start for l0 år si_
den. Efter ligeså mange år som
formand ønskede Bent Aarre nu
at trække sig tilbager og fore_
slog på bestyrelsens vegne Hen_

ning Wind-Hansen fra Kerteminde
ny formand. TiI næste års
stævne blev Næstved foreslået,
som

og

i

1991 København med KAS og

arrangØrer i forbindei_
"specialværktøjet', frem, og
se med deres jubilæum.
fandt efterhånden ud af, at
det var noget med et benzinEfter årsmødet spiste Heto's
filter der var defekt. Det lyk- besætning
i sejlklubben Neptuns
kedes at få klaret problemet,
kant.ine da skippers kone var
og vi kunne fortsætte, dels
ankommet fra Kastrup, og Hov_
for motor og dels for sejl
mod

Vejle, som vi nåede om aftenen
ved 2l-tiden. Plads var der ikke meget af, så vj_ måtte ligge
tredie båd for enden af en bio,
og vi fik endda senere 2 både

uden på.

KDY som

mester

skulle have friaiten.

Lørdag fortsatte det fine vejr.
20o grader fra morgenstunden
og aIle var i gang med forbere_
de.Lserne,.til dagens kapsejlads.

Efter

gik bådene
all-e de gamle kendte bå- på fjorden, hvor starten
efter
de var ankommet, men oEså en
planen skulle gå k1. 1I.00. Den
del vi ikke havde set før. Man- blev nu lidL forsinket på grund
ge med unge ejere og besætnin- af for lidt vind, men endeiig
Næsten

skippermøde

<cr \ r afsted på et langt
<r'. dsben uci i fjorden og efter
2t3 af slørbenet sprang vinden
omkring IB0 grader og vi kom
godt i mål. Vore konkurrenter
havde vi ikke set siden starten
!

hjæIp fra "Dunkedyret". Vei
Trelde Næs kommer der igen l:-ci
vind, og saritidig drejer den
ti-1 S-SW, så vi atter kan sejl-e

aftenen var der mi-ddag og
festaften på Rødkilde gymnasi- ni-ng: Gullasch

0m

um og vurderingspræmierne blev
uddelt, og kommenteret af Bent
Aarre. Den ærefulde Harpunlog
gik denne gang ti1 en meget
flot Brn R-båd med gaffelrig,
bygget L922, fra Svendborg.

I

er sat rnod Bogense, som
r,r efter en behagelig sejlads
når klokken 19. Kt. 19.15, 1æg
rnærke ti1 tldspunktet - er middagen klar til skipper og besætKursen

med flødesauce,

kartofler og agurkesalat. Jordbærgrøci med fløde ! Herreret for
sultne sejlere.

Den følgende dag sætLer vi kurs
mod Fyns Hoved, vi- skal jo hjemover, derefter sydpå gennem Storebælt, forbi Sprogø, nogle arMedlem af Kastrup SejIklub,
bejdsplatforme,
en helt ny sandHagbert Knudsen fil< vurderingssØmærker,
der marø og nogle ny
præmie for sin folkebåd FD 2,
til
den stakerer forarbejderne
"GILL" bygget 1941. De øvrige
dig diskuterede Storebæltsbro,
Kastrup-både sorn Celtog var
gaffelriggeren "Lodsen" oq 2? eller tunnel eller hvad det nu
m2

spidsgatteren "Lauta".

bliver til.

{t--3: '3t:t ce range færger
:; larcer. efter en dejlig tur
ned frisk vind fra den rigtige
10 motorbåde.
retning, i- 0mø havn kl . 19.30.
Det må lige iortælles, at kort
På stævnets sidste dag - søndag den 9. - var der om formid- forinden ankomsten til 0mø dukkede der et mærkelj-gt fartøj op.;
dagen præmieuddeling for kapiidt syd for vores kurs ! Vi gætsejladsen, og skipper Axel
hentede endnu en præmie for en tecie meget på, hvad det kunne
førsteplads. Klokken 12.00 præ- være efterhånden som det kom
cis affyrede kanon6r Niels på nærmere og nærmere, indtil det
var så nært, at vi kunne se, at
"Elisabethil det sidste skud
det
var en U-båd fra en af vore
af
et
på
afslutning
som tegn
provinser, altså fra
sydlige
træskibsstævne.
meget vellykket

Deltagerantallet red stæinet
var ca.90 sejlfartøjer og

Det var tid at sætte kurs hjemover og i, svag sydøst1ig vlnd
stævner Heto ud af Vejle fjord.
Vinden forsvandt efterhånden
helt, så vi måtte tY til lidt

',t-

Vesttyskland. Den drejede pænt
uden om os, og forsvandt nordpå
op gennem Storebælt
Fra 0mø tog vi et ordentligt
huo østoå. Vinden var qået i
ve6t, så det blev en biagende
!

i

spilersejlads

gennem smålands-

farvancjet, forbi Knudshoved,
under Storstrømsbroen, Farøbroen, Ulfsundsbroen og videre
nordpå rnod Bøgestrømmen.

Vi når "De fire koste", som
altså ikke mere er koste, og
der får overstyrmand Herbert
den geniale ide at vi skal gå
ind i Stavreby bådehavn. Vi
studerer detailkortet nøje og
ser bl.a. at I renden til havnen skulle være 1,5 m vand.
Heto stikker ca. 1,4 m, så den
skulle i'ære god nok. Altså,
ned rned se;lene oE på med mo-

toren. Skro:er stvrer, overstyrmanden siår' i stævnen, og
hovmester krrdser fingre. Kurs
ret vest fcrbi srdnærket, om
lidt er vi iec rønden, og så
er det bare at fø1ge stakittet
ind i havnen. Ingen problemer,
det går jo fint, -- og dog!
det er sorn vi ikke rigtig kommer frem? skipper fyrer lidt
op under maskineriet - det
hjæ1per ikke, lidt rnere gas det hjæIper hel-ler ikke ! Vi
hænger på den. 2 mand fram i
stævnen, I ved roret, s1å ørerne ud., vrik med roret, fuld
gas! - vi hænger stadig. 10
minutter senere, efter at have
forsøgt med alle kendte og
delvis ukendte trrcks, har vi
ikke flyttet os en tomme.
Ingen grund ti1 bekymring. Inde fra havnen er en lille fiskerbåci på vej ud til o's. Jo,
de havde da godt nok set at vi
havde problemer, så de skull-e
nok hjæ1pe os. De vldste godt

at renden.var sandet tiI, og
at den i-kke var 11 5 m som angivet i søkortet.
-a\nen var 1ille og primitiv,
r<<e ^.rndst toiletforholdene(

:e-

!)

ar der. Købrnand
r,ar der cgså. men altså 5 km
inde i landet, men det gjorde
nu ikke noget, for rnan havde
været så smarte, at der r havnen stod 3 cykler, som man kunr..

;;:l-ct

r

ne låne, hvls man skuIle på
indkøb. Det kostede ikke noget,
så vi tog os en cykeltur. Senere købte vi hos en fisker. en
spand ål for 50 kroner, ciår

var mindsL I I/2 kg, men så
skulle vi også selv f1å og rense dem. Det blev et herligt åIegilde, med efterfølgende hyg-

gesnak med fiskerne og andre
fastboende ved havnen samt meC
besætningen på en mindre J_yst-

sejler fra Dragør, som l-å i
vi ankom. Vejret var
det bedst tænkeliEe, stiI1e og
havnen da

sommerfunt, og det blev sent
inden vi kunne bekvemme os til
at gå til køjs.

Vi havde vel- sovet en 4 timer,
da vi hørte overstyrmanden
rumstere rundt, snakke med en
eller anden, fo,r derefter at
purre os ud af køjen! - og det
skulle være lige nu. Kl_okken
var L0 minutter i fem, og en
af fiskerne skul_l_e ud og røgte
garn. Det havde Herbert høtt,
og som den snu fyr han er,
havde han set fidusen gred at
vj- kunne sejle i køIvandet på

fiskerbåden, og på den rnåde
ud af havnen uden proble-

komme

-3:. Som sagt så gjort, ud af
på med lidt tøj, motor i
<cjen,
..

-*

_cang

r

se

jlene klargjort, for-

tøjni-nger fri og ud af røret!
Det hele skete i }øbet af B minutter.

Vi snoede os ud af renden lige
i kølvandet af fiskerbåden, og
selv om Heto hang }idt et par
gange, slap vi heldlgt ud på

dybere vand. Sikken en opvågning, men vi kom da godt i vej,
gennem Bøgestrømmen, ud i Fakse
buEt og vj-dere nordpå. Vinden
er sydvest,. der er nok af den,
og det ser ud til at vi kan nå
Kastrup ailerede om efterrniddagen. Ud for.Stevns klint får
0verstyrmandbn endnu en genial
icie ! Vi
havn.

skal ind til

Mosede

få losset sit grej der, rnden
vi gik videre tiJ- Kastrup.

ge

i

havn uden at komme
de mange bundgarnspæ}e. I mellemtiden meldes
der hård vind for Sundet og
bælthavet m.v. og af en eller
anden grund lykkedes det ikke
også godt

i konflikt

rned

atf å1 osset Herberts grej af,

sae kst raturen over Køge bugt
vdL lid t resultatl-øs. \ever
mrnd ,a fsted igen fia l'1osede,
og nu er det kurs Kastrup. Vin-

frisk, ricelig frisk,
fra vest, så det bliver
rned fuld fart forbi Dragør,
hvor det dog løjer lidt af.
Klokken 19.45 lander vi i Kastrup efter en fantastisl< god
og vellykket tur med masser af
den er
I0 m/s

oplevelser.

Hvorfor nu det? - Jo, Herbert
bor ikke så langt fra Mosede,
og så kunne han på en nem måde

Nu

det vil altså sige ca. 4 tir'ler
1ængere sejlads. Men 0K! vi
drejer af mod Mosede, og når

er Køge bugt

som bekendt liså bred sorn den er 1ang, og

De 3 pensionister
0r,enstående beretning har vi
modtaget fra Axel Johansen,
Kastrup.

%ryd{forcqigforæLdfr

nys-traftøier

K.D.Y. Langeliniepavillonen 2100 København Ø

