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Morsø byder velkommen

Morsø Kommune og Morsø Havn bydervelkommentilDFÆL's
medlemmer og jerås smukke gamle skibe. Viglæder os tilat
se jer i Nykøbing Havn fra den 8. - 11' juli'

Nykøbing Havn har 150 års jubilæum i år og DFÆL's
sommerlræf er et festligt indslag i markeringen af dette
jubilæum,

DFÆL repræsenterer jo lystsejlernes historie frem for nogen
og vi håber på at rigtig mange vil finde vej til Nykøbing og
Limfjorden.

HuskatpåLimfjordenerderaldrigenvindderikkekan
bruges til noget. intet farvand klæder vel et gammelt træskib
så imukt soÅ timtlorden. Og velfri af Løgstør rende breder
fjordensigsmuktudmodalleverdenshjørner,medbrednin-
ger, fjorde, vige og stille ankerpladser'

Vel mødt!

Knud Larsen
borgmester



Sommerstævne Nykøbing Mors

Ved et planlægningsmøde med vore værtsfolk i Nykøbing
for nogen tid siden fik vi en meget gæstfri modtagelse,
ligesom vi blev overbevist om, at man i Nykøbing sætter
alle sejl til for at gøre stævnet til en enestående oplevelse.
Allefornødnefacilitetertil vands og lands ertil rådighed og
beliggende umiddelbart ved havnen. Stævnedeltagere får
anvist plads samlet og ved broer. Vi er fritaget for at betale
havnepenge. Klubhuset som er til rådighed for stævnet
ligger iforbindelse med en nytoiletbygning få meterfra de
to broer, hvor bådene får liggeplads.

Der opstilles et samlingstelt på et arealtæt ved klubhuset
og vi vil her afholde årsmøde, almindeligt samvær og

)ørdag aften spisning, uddeling af plaketter, musik og
dans.

F-.

På kapsejladsbane med start nær ved havnen vil der blive
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s:ai-, for både seil- og motorbade rdet oe' i år arrangeres

oå I i d el i ghedsl øb f";å;t*båot vi"naoe I n atu i'r i gvis at der

;[ x..i." en stor gruppe motorbåde ti! tvlc's

Turen til Mors, specielt turen fra Hals tit Mors kan hvis

vejret er ugunstigtJJie prootematiskfor både uden n'c"0r'

men jeg er sikker pa åiriottorberedende kontakt sk pcere

imellem og lidt goit-t;"ndskab vil give gode mulighe:e'

for de både, der evt' har brug for en ende'

Jeq ønsker jer en god seilad= ti!ryybing Mors og håber

at iigtig mange * 6iÆ.L;t medlemmer vii møde op til 15o

åi. tår""iudilæum i Nvkøbins Htlnning 
wind-Hansen



Tllmelding til Sommerstævne
8. - 1 1. iuli 1993 Nykøbing Mors Seilklub

Bådens navn :

Type/l(asse:

L"ængde: 

- 

Bredce:

Sejlareal : 

- 

Seilnn'Mærke

Hjemsted

EtÅt .Elsr .

Adresse:

Postnr/By:

Ttf. nr: (dag) (aften)

Deltagergebyr 200,00 kr.

Antal personer til middag 'voksne : 

- 

børn: 

-
Voksne 150,00 kr - børn 75 kr.

Tilmelding, deltagergebyr og betaling skal være os i hænde
senest d. 21 juni 1993.

Underskrift

Sendes til: KDYs sekretariat, Langeliniepavillonen,
2100 KøbenhavnØ.



Stævneprogram
Torsdag den 8. iuli
Bådene ankommer i løbet af dagen.
19.00 åbner stævnet me standerhejsning
og salut,
Borgmester Knud Larsen byder velkommen.

Fredag den 9, juli
9.00 - 16.00 Vurdering af bådene.
18,00 Arsnrøde, herefter socialt samvær med
levende musik v. medlemmer.

Lørdag den 10. juli
11 .00 Kapsejlads samt præsentationssejlads.
Der arrangeres pålidelighedsløb for motorbåde.
19.00 Festmiddag og uddeling af
vurderingspræmier.
Dans til levende musik.

Søndag den 11. juli
Præmieuddeling fra lørdagens kapsejlads.
12.00 Standerstrygning og slut på stævnet

Forsidebilledet
Heady 30m' klassespidsgatter
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Bestyrelsesmedlemmer i
Dansk Forening for ældre LystfartØier

HennhgWhd-Hønsen, KS og KDY, formand
IA. Larsensvej 5
5300 Kerteminde
tlf. arb.65 3246ffi
'llilhelm Grenmønr, KDY repræsentant
Hestetangsvej 73
3520 Farum
Llf .4295 14 83

Johnny Nbbcn
Østervej 6
4640 Faxe
nf.567147 74

Peter Lorbt Rasmussen
Egehovedet 41 Hov
8300 Odder
df. 85 55 64 00

B a$ b ogfu { rmo båtlsr qr æs extont
Dahwiag*13
70ffiftdtdrå
,fr-75 94 77 17

fant fuulrglt,KAs.'Anbitiln', historjsk konsulent
Radryadca94&
2100 København Ø
r1Å313847 n
Panl Silbag, K.A.S., redaktør
Drejøgade 268,æl
2100 København
tr. 31 18 13 99

Mortet Miiller,Frem, "Rosa", konsulent flregister
GenforeningsPladsen 47
2400 KøbenhavnNV
ttf. 31 10 87 16

Aage tryolsted, Thulø, Konsulent som bådebygger

Lokale initiativer
"Søkort 112"
Århus Bugt-området
Kontaktperson: Peter Loria Rasmussen
Egehovedet 4L, Hov, 8300 Odder
rr. 86 55 64 00

"Skarøksen" Næstved
Iars J ensen, "Skatøl§en"
Søgårdsvej 51, 4160 Herlufrnagle
tlt. 53 75 16 44

" Øresundskapsej ladser " :
Kontakt lris og Gorm ba,Frcm. 'Astral"
Emmævej 1,2820 Gentofte
tlf. 31 63 09 52

"Køge Bugt"
Birthe Larsen o§ Sven D. Hansen, Hundige Bådeklub
Pæles§kkeme 31.-2 tv,2630 Tåstrup
ttf,42525160

%rpttfio rc+iry fo r æhfu e nYsffi fi øi e r
K.D.Y. Langeliniepavillonen 2100 København Ø Tlf. 3314 87 87

l
J

---.b@


