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Sidste . ----:_ I .e \ oer indl_edt fornancllinger ned f;_ _
fc: r-==-,r SejIk1ub, Poul Fromberg. Det viste sig
meget hul:-::. a:, r,i havde fået kontakt med den rigtiqe
mand. ':3-- ,::= fcrhandlinger førLe trJ,, at træffestævnet
manden

1990

:l=, :',-<1et i

Præstø.

,c .', er en energisk og dygtlg r'ormand for præstø
Se.;1<iuc nødte vi overalt en utrolig h.jælpsomhed cg gæstfrrhec. Havnefoged Helr,rut Jacobsen havde ryddet præstøs
Eamle havrr for faltøjer og i anledning af stævnet indrettei cjet således, at der var plads tii arle titrr;reldte DFÆL
fartøjer.

Der var lncirettet bureau i sommerhuset tæt veci havnen, cet ganle pakhus stod ti1 rådighed fcr stævnedel_tagerne, cg Cer var i et kornfager ca . ZA n fra havnekajen
indrettet iestsal tll ]ørdagens prærfliefest. Der var ariangeret en slaCse::etur runcit i præstø, hvor deltagerne fik
en nasse ai, r_rce oa: J\eir oc Cens seværdigheder.
På trocs ai
_3 -= r:: '.ne fla_
=- :l; rla.i=::_-; _; -:_:.
ciliteLer:lcr a.s:::--=-':s-_:--,-=
-.:: \i iav_
_^^:
ce forventet. \e.;rgucerne ler?.ciece :s sa cåliigt, at
vi nåtte af ikle stæv,net neC ca. 5C f rer,rnødte i:ååe, hvor
vi havde regnet med ca.9a. Den klaftige b]æsr- betød, at
vandstanden i havn oq fjorci faldt rned ca. 70 cm, og cet
var derior il<ke rnuligt at afvikle den planlagte
""j1".1=
1ørdag i'ormiddag" Ser vi bort fra, hvad vejrgudernes
u_
gunst meoførte af ubehageligheder, var ciet e[ fint stævne.
Torscjaq aften blev vi budt velkommen til præstØt ag
der var herefter lejrighed til samvær i det gamle pakhuå,
hvor der blev budt på ;.ailai. og musik.
FreCag var bedørnmelsesdag, og vore fire bedømmel-ses_
grupper Lråtte, efter en lanE dag ombord på bådene, igennem en mæsLen lige så lang votering, inden man fåndt
irern t.il de både, som skrll_le Lildeles plaketter. 0m eftermicldagen

blev der holdt

årsmøde.

Forside: "Pepita" Harpunlogvinder

Præs

tø 1990.

\eprun

-;:::-a-' -

=:-

-=:s:: :ier

i-æ\;-,1- ailr st: hvof f of
at se Præstø og omegn lidt

SC:

mange l3-..:--3:e ie;lrghecen tll
r,iere ef tei i sønnene. I'ian xunne

blanct anciet på byens hovedstrøg se en meget fiot opsat udstilling om vcr iorenings
formål og arbejde. Vi hal i bestyrelsen planlagt' at der
ved fremtidige stævner skal arrangeres liqnende udstillin9ef, scm vl er overbevist om, vil være med til at i;.'emme
,nteressen for foreningens arbejde.
rørdaq af ien mødt.es r,'r a1l-e til den planlagte festaften r- <:rriageret, son i aagens l,øb var blevet irrdiettet
og prnr-:r- ,? --.1 en .nponerende festsal-. Et flnt samarbej-

foi<;:a ri:s.-. cq Di,iL nru1rgq.lorCe 1'crvancilingen.
FesLen bier 3', r<I-. - :a :ecste r:aCe ned spisning, ta1er,
præmreudcleling og cans trl ud ca de sinå timer.
ce

r,qed

SøndaE k1. 12.0C b1ev, efter nogle velmenende formandsord, flaE og stander bjerget, og vi tog afsked med
Præstø for denne gang.

Jeg vi1 benytte lejli.gheden ti-I endnu engang at si-ge
tak til al1e, der på den ene el-ler anden rnåde var rned til
at gøre træffestævne 1990 i Præstø til en oplevelse, vi
kan tænke tilbage på med glæde.
Henning lnlind-Hansen.

vuRDtRI\,::r. - 'i-i
Harpunloq

P,?ÆsT5

i99C.

"r3:---:"
-- _-= ;g jørgen Jørgenserr , Købnehavn
3:.osgatterketch G. Berg fra 79J5.
Jirginal rig, båd og aptering.
fn meget smuk båd fra Bergs hånd.
-_
Kun to bygget. - begge både sejler endnu.
KDY's ærespræmie.

Plakette for qod bevarinq:
trHav f

ruentt

PFIIlF-teFn Brand, Lynetten
JB m2 spidsgatter ira L945.
tn båd cier er tiplop. relhofclt.
Præstø Tur;stForenings præmie.
Jonny \ielsen, Præstø Sejlklub
Platgattet K. Relmerskonstruktion 1950.
Usædvanligt godt velholdt med næsten original
aptering. fn smuk 1i11e båd.
Præstø Søsportscenters prærnie.
"An1ona"

Cie Hellmarrn, København
i,1.S.J. Hansen spidsgatter 1936.
Sr,.uk oq velholcjt.

Præstø l-iandelsstandsforenings prærnie.
"

f nuqrl

Arne Vj-11umsen, Svanemø11en, København
l,l . S . J . ilansen JO rn' spidsqatt er 1939 .
Står i sit ;zdre fulclstændrg sori da cien blev
bygget + nastekiste.
Pra,st.o Se j ik-Lubu præmie.

l,

t,

*
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De glade harpunlogvindere

"Skarr en"

5fl-T:-lTief sea , Svanemøllen, Køi::enhavn
i''i. S. i. ilansen 45 n2 spiclsgatt er L935 ,
Plakett.en gives sorir oprnuntrinE for ejerens
store indsats for at bevai:e båden - nv bund
- iocl rn. v.
Piraternes æresprærrie.
,'lviira,'

DraEeD9fra1932.

Det er spændende at se en så gamrnel kapsej-,
ladsbåd af Dragetypen stadig sejle.
Kun skroEet er originalt.
Præstø [rhvervs- og Turistråds præmie.

\'{/Y Clipper
Poul Kristensen, Karrebæksrnincie
Motorbåd L953.

Ejaren har købt båden for to år siden, efter
at den har stået på lanci i 3l fu uden en beskyttencie bånci. lt 2/3 henne med sin renoveringsaktion.
BåCen ligger på vandet idag som et smukt eksempel på, at clet kan nytte at
Flaskeskib fra Helmuth Joost.

iir.rS"nlp pra!"]"=

lql :

ttCorinnatt
Kl-aus Petersen, Nykøbing F.

Nordisk krydser fta 1,934.
Båden har været i somme farnilies eje fra
blev bygget fader - sØn.

den

Tovværk.

"Pan II"
Henning Rasmussen, Svanemø1len
Spidsgatter fra 1937.
Flernhæves for fortsat
renovere båden.
Tovværk.

ihærdig indsats for at
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Ved et v'elbesag:- årsmøde i cjet gamle pakhus på havnen
Præstø bler 31e 3arch enstenrnigt valgt ti1 rnødets diriEent. Son vecj t.idi;"gere ålsrrder var det op ti1 dirigenten
at forr=;ulere en dagscrden fcr nødet.

i

Man indl-eclte ned fori.*ånCens

beietninq:

Foreningen har ladet frernst.ille et nyi oplag af tilmeldi-ngsblanketter, og medlefimerne opfordres til at have
eksemplarer af disse onbord i bårien ti1 orug i påkommende
tilfælde. Adresseændringer og ejerskift af både bedes meddelt foreningen af hensyn til vort register.
Økonomien i foreningen var der ikke meget at sige om,
ud over at kassen var t.om, og vi må i nogen tid suge på

labben.

vintetarrangenrent i Næstved, hvor Skar_
for artangementet, blev orntalt og rost.
Vedrørende medlernucjsendelser var der fuld eniqhedom,
at vi fortsætter med eget blad, og at vi vi1 forsøge at
sende uC fire gange år1igt. De fremmødte rnedlemmer blev
krafLigt opfordret ti1 at bidrage med stof Lit bladet.
Bestyrelsen har sam-let tg fremstillet material_e til
en udstillinE, som blev vist i lokaler og vinduer, sorn var
st.illet trl rådighed af banken i Adelgade før og under
stævnet. Det er vor mening at udbygge og vi-se lignencie udsti11i-nger ved frenrtidiEe arrangementer i DFÆL.
Næste års træf,festævne vil blive afholdt i dagene 11.
- 14. juli. Vært ved stævnet bliver K.A.S., Svanernølfehavnen. K.A.S. kan fejre 108 års jubilæum i 1991, samme år
som K.D.Y. fylder 125 fu.
Under en rneget. kort debat blev problemet vedr. gasin_
stallationeri ældre fartøjer bragt frern, ligesom spØrgsmålet om forsikring af de æl_dre både blev nævnt.
Bestyrelsens svar på dette var, aL vi vil_ forsøge em_
nerne behandlet og udcbybet i forbindelse med næste års vinterarrangernent. Der vil i næste medlemsudsendelse fiemkomme

Det

udrnærkede

øksen stoci

mere oin dette.
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hi'..nehuliet. blev vi råbt an af en seii€:. ce:
fonalte os. at ii-ee oppe ved klubh;s:: '.::
cier piads til en båd afvores bre;:=
Mandagmorgen kl. -t. ra:-:-: - - :'

:. ', :r: :: . - :
:i-::::: ::::::
ørensynligt a: \'. :-:--- :---- -. --- r.
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se re:e. ie:. so:l \ l. siiuil3
rii ræ:. men alie n'rerie at ciet var uds nok at
sejie onsciag og cia oet biæste. og da det var

meget hyggeiigt i havnen. blev vi til tirsdag
morgen.
Når vi sejler tursejlads har vi for vane at
starte tidligl ca. kl. 6, og søge havn ved 2tiden. Vi har nemlig opdaget. at på den tid er
det nemmest at finde en plads i de havne
man anløber. og så har man hele eftermiddagen og aftenen til at hygge sig i. Vi sejlede
altså fra Sundby tirsdag morgen. vinden var
i løbet afnatten drejet over i vest og der va.'
rigeligt af den. ca. 12 m. pr. sek.. vr safle
i<rydsfok og firld store. og da vi var på irøjde
med Dragør så vi. at der allerede var flere
sejlere ude, og vi fortsatte mod 2-kosten vei

Søndre Røse. Søen

var ret hø3, og -1eg

bemærkede at min kone begyncite at skifte

ansigtsfarve og se betænkelig ud. derfor
spurgtejeg veniigt. om hun vilie kunne lide
denne sejlads i ca. 6 timer over Køge Bugt.
eller om vi måske heliere skulle besøge hendes gamie tante i Dragør, en dags tid. Hun
mente at Cet var længe siden hun havde
været i Dragør og det var jo kun tirsdag. så
vi vendte og tog ind og besøgte familien og
havde en dejlig dag i den gamle fiskerby,
hvor vi begge trådte vores barndoms
sommersko.

Onsdag morgen vågrrede vi til sommervejr 6-7 m. pr. sek. strålende soi og vinden
iNV. Vi fik sat sejl i en faft. og havde en dejlig tur over Køge Bugt til Stevns, der var
mange smukke sejlskibe ude. Udfor »døde«
vinden. lidt foran os inde under klinten lå en

§§-

motorbåd. de fik en ende. og for ierngeno:.ei.l eik det så ned mod Fakse Ladeplads,
- = : . - a: r-i motorbåden. for vinden var kom:-:: r_i::-. og da han ikke stak mere end 1.20
nr : -i.-i :a: gå ind til Præsø direkte. Vi
r: --::,":,..-'-te iørst finde kosten inde i bun:. - ,- - . . = B'.l_i-,. og så langs Feddet ind i
::. r:.-a:: --: :-: :r:-er fil PræStø havn.

:".:: :: ::: :a,: 3: sic: opleveise at
i: rc : Piæstc F,rorc. ciei er uuoligt

ii---.
se.

smuia. vi kan anbefaie turen tii alle sejlere.
og når man så når selve havnen. opdager
man en ut'olig idyllisk by med gamie huse
og mange historiske steder.
Præstø Sejlklub havde fået de kiubmedlemmer. der havde plads i den gamle industrihavn. til at flyfte deres både. så hele
bassinet var reserveret til de gamie træbåde. som skulie komme. Vi flft at vide. at
der var riimeidr ca. 90 både. og alt hvad der

kume -eoles for ar sxabe iestiiee ram-mer om
sæ:. oei si<ulie være r week-enden. var

ciei

eror-. Der var he-lst flag langs kajen. og der
var udlagt ekstra bøjer i havnen til agterforø,rnrnger. Et af de gamie smukke pakhuse
var blevet indrettet med borde og stole og
bar.
selv en musiktribune. var der

ja

opstillet.

Det var planlagl. at bådene skulle
ankomme i løbet af torsdagen. men allerede
onsdag afun blæste det kraftigt. meteorole
gerne talte om hårdvindsvarsler og kulingsvarsier for Østersøen og Sundet m.m.. der
ankom dog nogie både i løbet aftorsdagen,
og da træffet skulle begynde. Om aftenen
yar ca. 40 både ankommet. Selv om det
blæste var vejret dejligt, strålende sol. en
enkelt byge. Der var fra Handelsforeningens side lavet udstillinger og banker, som
gav oplysninger om »De fæles« arbejde
med bevareise af de gamie lysfarøjer. og vi
traf en del venner fra de andre sejlklubber.
som vi kom i. da vi var unge.
På grund af den kraftige vind, faldt vandstanden så meget i Præstø Fjord, at den
planiagte kapsejlads på Inderflorden, måtte
opgives. Der var arrangeret rundvisning og

J
blvandringer. hvor ie:

:::i

:::- . : ::.

P:æ-

stø's historie. or--. i , 1-- -: : j-:; reoe:
SvendPoulse:-. ._: r:. B. ".-L-. Om afienerne Var Oe: :=..:. s1- '=: med mUSik
j

m.v.

Om iørcage:. s.'---.: ::jene turderes. og
man skulie i:.;= .:-j:jater rij plakeuer og
god bevarn;. j;eso:n ,,Harpunloggen«. en
vandrepoka-. :on ioreningen har. skulle
uddeles unce: nrddagen om aftenen. I løbet
af dagen uai< G,røngegarden op på havneka-

jen med fllid musik. og det foderstoffirma^
som har til huse i Præsø havn havde tømt
deres store lagerha1. Den var blevet pyntet
med grene og blomster. her biev middagen
holdt. og det biev en opleveise al de store.

med traditionel jazz ri,

ui

på de

sene

nattetimer.

Hver morgen bjer soien sk-udi op

k1,

8 med en medbragt kanon. ligesom flaget blev skudt ned ved solnedgang.

Søndag kl. 12 blev træffet skudt af.
Det var afsiutningen på et uforglemmeli_ø
træf i Præsø. men ikke afsiutningen for det
kammeratlige samveer for sejlerne, for det
biæste stadig, og der var ingen. der havde

a: sr.:t,. uc i møgvejret i
s:::..-::
\ .: :a"rrefogciens meliemkomst blev der
3i:::...::'- :r'5eeaften i pakhuset. hvor man
s3.'. :--.:::::r.e mad. ø1. kaffe, pandekager
:3". :::
O

n:.;:-.
og

J::-.::

::., der havde en harmonika.

i3: ,':: :.--:."

oe: kunne synge en sang

:: i,:i: historie. så det blev
sent føi r:ir- s:: ':- .q .
eller fo;-,=...

Selvom cie; :,=se.

.i-.

museun. vi va-' e: f,:i-.

:ran godt gå

:e: ru

på

over og så

\r r Sio:- andre
i:i:. og kom
hjem og fona)te on. :.'. a; c. navoe

Thorvaidsen-samirnge:. :a
vandrede Præstø og on.re,=
oplevet.

Fredag d. 13. om morgenen ra-- rt-noen
aftaget noget. den var i norcivest. c,s metecrologerne lovede jævn til irisk vrni. sa vi
blev enige om at ville »rendex< op i Øresund.
det biev en meget frisk tur. da vi nåede
Stevns smed vi genuaen og startede motcF
ren. og efter nogle våde timer sejlede vi ind i
Sundby havn ved 2Gtiden. vi var trætte. og
da vejrmeldingen lovede let vind 2-6 mrsek.
fra vest næste dag, gik vi tidlig til køjs.

Lisbeth ombord på ÅLK

Der er ingen tvivl om, at meteoroiG

III

D.E Æ.L's forårstræf i Hundige
Fra Birthe Larsen

taget nedetts*'åc'-

- . -anseir, Taastru.p nar vi r,r;:-

Hei el så =- ----= lapport om, hvcrdan
net i HunCl;= -.:---: cen 19. maj.

cJet.

gik til stæi-

en sl:ørre deltagelse. Vi harrde
- - = , -: -- -'åbet på
sagt:-- ---3i:len, hvi-s j-kke der komnter over ti både aflyser
i :=-- . - s,oste ø jeblik kom der så mange , lZ, at vi beslut',
r.ec=
\

ar: ;ennemføre.

Det '.,at Eodt vi gjorde det, for det blev en gragende
succes. Vejret var bare helt perfect, med en sejlads på en
14 sømils bane, hvor den sidste kom l rnål- elter goclt 4 tiriler.

De 12 både blev delt op i 3 )-øb og det føiste iøb blev
vundet af "Gaill-e Bongo" en ^rorcirsk Krr csei h:r f ra Hundige,
så det bler hjenrese;:. 2, loc :-er rlroet a' 4i it' spidsgatr"ei "Sagita" og anCen !rerrie slrCsgatteien "Dobra". Tredle løb blev vundet a'i JA n' "Havfruen".

Jeg var dommer sal"Jrnen med Goirn Boa fra Frem,. og en af
5estyrelsesmecilemmerne havde lagt båd ti1 som dommerbåd
(af plastlv) . Vi havde givet ciem nogle 1ysta1, cg ef'uer det
vai: "Garn1e Bongo" overaltvinder.
Middagen om aftenen rned præmieuddeling og dans, var
succes. Da jeg er musiker og af og til også beskæftiqel rnig med at skrive tekster, havde jeq ti1 lejligheden
skrevet en hyldestsang tj-l træbåden. Den var alle glade for
og den måttb gentages mange gange.
sarnme

I
Sommerferieberetning
Til PÆ,LEORMETRÆ,F
weekend i juli.

med

Som mediemmer af Dansk Forening

r

ældre Lystrarøjer varmin kone ogjeg en:g=
om, at den første uge af sommerfener " ::
beregnet til at tage til træf i Præsr :i= ' .
-- træffet skulle finde sted fra de:.

!
Lørdag den 30/6 tog r.r i:a \' :--:. :
medkursmodHels::,-: . -: :- -.- ...:
megetaf. ogciei. o::" - r -. \l :. .-:-. ..
vi skulle knosel D:: . - :. i '.'.--;. : ..
og første ferieda-:. ;: :-j:..:-.: .- -*- S.betsomvi sejier ire;:e. .il ii IIi. :e: e: e:
:

S

ALK
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i Præstø den første

:=-, :es'ndte at blæse op. og vi fiii også er
:,. ser i løbet af natten. samtidig dre.lede
'.- .::: 3 \ e: i SØ . tog til i styrke. op til 17 m.
!:r. : Dustene. så vi besluttede os til at
:':r.
H:lsrr]Eør havn og nærrneste omegn.
-" :r.-..:
:i-ke r'ære i Præsø førom 4 dage.
..: '-.: noi:. Hen På eftermiddagen
. : ::.-. S-: :.Ige:. Og drejede Over i SV,
. i :. :11: :.-- :. ..- D:ag.o:. med Genua og

::

::

:: ::-::::

-

Tle- ; r.. >- --:--'.-

tr*: nec

Senl,)en:

45 m: Utsonsoiosga:,:: :1.g-eei i i9-11. nos
Viggo Hansen i Kasrop. kon sagt en dame
i sin bedste alcier. med swimende former og
god plads om iæ.

Oresuni. r.rnden', ar goc og cier I ar ikke for

Mandskabet var min kone Lisbeth og
undertegrrede. Som sagt det var dejligt solskin. så vi hyggede os. vi havde ikke travlt,

huer)

vi i Heisingør
lystbådehavn. Vi havde næppe fortøjet før

men da dagen var gået 1å

nø.1

sø. ved 6-ticien. iå

vi ud for

Sundbl'

havn. Og da vi ved. at verdens bedste biksemad. serveres i kiubhuset (mindst 7 kokke-

til en rimelig

penge. og at den ikke

særiig store havn er utroiig hyggelig. besluttede vi. efter at have holdt skibsråd, atøge
ind og se om vi kunne finde andre »defæle-

Præstø havn

mediemmer«, der skulle til træfl Allerede i

::::: .:: hvad ve1r. vi tår. de ved bare
.r-.i: h\.ornår - lørdag morgen var vinden i
a]' o_e l0-12m/sek.. så vi tog ridiigt fra

Sundb1,. Det var meninsen. at vi ville
bruge denne uge tii at sejle i Sundet og
Kattegats sydøstiige del. Så da vi ved 14riden nåede Kirkebakken på Hven. tog vi
derind. Vi er meget giade for Hven. og da
det blæste yderiigere op, besluttede vi at
blive der nogle ciage. Havnen i Kirkebakken er altid sruvende fuld. og det varede
ikke mange timer før vi mødte nogle sejlere vi kendte lra Lynettehavnen. hvor r':
1å heie sicisre sæson. Der ble.,. sro: sen-

c\.nS!æ;.. r', :i.:::S-.. :::.. :...;:...;.
umer sajnmel Ti:s;a; : . - i- ,. s:._=:.
r: ra Hr:.-..',::::- ...- \', _: :--.'
seii K. - :a,:e '.. .:-l ..;::1,- ..:,_. =.._
r-a: vincien ste_se: 'i_ la!:: ::.3: - - - __ ::
sek.. og cier sroci er i:, ga:rne. sc : Ka-,tegat, \'i gik oa ir,as :loc Grlieiete. men
måtte snar: su]'S; genuaer. os: stane
motoren. søen var nu 1r: m hø.1. og vi
begyndre at få vand på dækket. vinden var
retjævn. der var tngen pust. og da vi nåede
Gilleieje og kunne falde af til kurs 240, gik
det godt fremad. Midt meliem Gilleieje og
Hundested bordfuldte gummibåden. som
vi havde på siæb. med et brag flåede

"Pepita"

søerne clen ene ilng uo a- c3.-. '' . . :::t\s
i vinden. og med en del held i1'ri<"::-. :e:

i

mig at få baksetden vandfyldte gorn=::ac
op på iæ søgelænder, og lukke luften uc a:
den første ende, herved biev båden næ.-

ten tom for vand, og jeg kunne nu bakse
den anden ende ind over søgeiænderet og
tømme den for iuft. Nu biev gummibåden
smidt ned i kahytten, og vi var kiar tii at
sejle videre. Søen var blevet yderligere
urolig og enkelte af bølgerne måtte r,i
stikke stævnen i. Vi iølte os som kødboliei
r kceende oNsesuDD3. rner \ . r a: er.rge orr.
ii:.:: a: -'a:a: :::-. :? .: s..r:r,e nstkere at
:.:: -'.. :.: : . :.::. :l::
='a

F::e-:;

nåecie vi Hunciested. og gik om

:a .i: a!:rei for tværs ind gennem iøbet til
iselorcien. Foran os lå en stor glasfiberbåd fra Frankrig. han havde svært ved at
sryre båden i den hø;e glrdende sø. men
uden yderiigere dramatik nåede vi Nykøbing Sj. havn kl. 16.
Efter at vi havde fået hængt vores øj til
tørre, også køjetøjet (ait var vådt) fik vi os
en kop kaffe. og vi var enige om. at det

havde vaeret alletiders

tur tii træf

Præstø.

Lisbeth og Per, ALK

i

III

7/t setø
"lielle!
3.
argarg:
Byggested:
l'laterialerr

:.=:::
_:^ -

:.: .:i:-

:-_.

Præstø

Skrogr

Pitchpine på eg. Rig: 0regonpine
12,4 m
Brede: Z ,5 n
Dybde:
L,7 m
l,lotorr t4arstal 14 hk
Køl:
Jern og bly
Sej l:
4 stk, rød nylon
" Ne1 1ey" qr hvidmalet med mahognyoverbygning, pænt
teakdæk, 2
cockpit, kompas, ekkelod, 1og, Sp-raOiål feiaer, Uompr"sseÅing,
bomtelt, anken, optirnus, I stor dobbeltkøje, Z ånketlkø.1e",
fEn_
try og kortbord. SUND OG VELHOL0T OVERALT.
Længde

t

Ring og hør nærmere på t1f.;
Fam. l'1eyer

Engvej 6, Sebbersund
924o N i be
Danmark

9B - 3S 55 14,

TIL SALG

TR,IEFFESTÆ\'NE

199t
Aftroldes i Sr,anemøllehavnen
i København, i forbindelse
med Kjøbenhavn AmatØr
Sejlklub's 100 års Jubilæum.
Glæd jer - det bliver en herlig
sejleroplevelse for os alle.
Reserver allerede nu dagene -

11

!

"Amaluk" 38 mZBerg spidsgatter fra 1940. Velsejlende
og særdeles velholdt. Bl.a.
ny original rig fra 1988;
Sælges for kr. 135.000,Reservedele ti1 12 HK.

Albix motor

sæ1ges.
Rir',.g o_s hor nærnere.

Gustav N6rgaard
Fredensvej 15
4760 Vordingborg
TH: 53 77 13 06

. 14 JULI

TIL SALG

!

"Anlona" 34 m2 M. S. J. Hansen Spidsgatter fra 1937 .
Gennemsund, Fyr på EglAkasie. Ruf ,cockpit og aptering af maghoni. Nyt læned på ruf i 1989. l0ll2 HK. Albin i/b motor. BlykøI.
Dims. 7,50 x2,51 x 1,35. Præmieret 1990 af DFÆL. som "meget
smuk og velholdt spidsgatter Pris. kr. 110.000,OLE
DAG: 33 15 45 25 AFTEN: 31 60 24 57

I{EILMANN

Eestyrelsesr-.ei

Løjer.

i:- :: r

Dansk Forenin g

for ældre Lystfar-

Llf. 42 863707
t.lf . 35

475A0A

Jørgen Struck
Østerbrogade 1G5
2108 Københarn il.

:lf. Jt

JB7OZ]

frik ---= .-.'
Vest=--=:= -- .
745a -.:---: -

tlf. J3 t248AO

Henning }lind-ltansen
Kirkel-aden
5370 Mesinge

r1f.

65 J4I4AA

Ovenstående adresseliste bringer vi i håb om, at den
vil blive benyttet, f.eks. at jeE vil modtage
til kommende rnedremudsender.serl 5et vir kunÅe materiale
brive et bå_
de spændende og r-æseværdigt blad, men det kræver sandelig
at foreningens medlemmer yder bidrag.
Henning Wind-Hansen.

Forside fra Sejl og N{otor, Sepæmber 1958
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motonnÅosspotl 1HE

Spidsgatteren "Laila" vinder af Roskilde Sejlklubs
Forårskapsejlads

%rysllToreryqgforælfu e%s-tfaftøjer
K.D.Y. Langeliniepavillonen 2100 København Ø

