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Arsmode i DagelOkke
Formanden äbnede moder og prasenter!dc
beslyrelsen. Helge blev valgr tildirigent og
Per Bjerken K,ln rcferenr.

Ingen beslutninger pä ärsmOdet
Formanden fik forst ordet fbr en bcretning
og g,orde opmarksom pä, at vinu rilforskel
fra lidligere har fäet vedlagter. Dcl vil sige
al enhver bcslutning nu skal tagcs pä vinrer-
m0d!1, som er vores beslullendc myndig-
hed.

D e r  ! r  i r , j e b l i k k ! t  o m k . i n g  4 2 0
medlemsbädc. manse af dem sejler deres
egen sp og giver ikke besked om flytninger
m.v. dergor. at vi (adig har problemer med
nedlemmer som ikke fär de foßendelser,
de burde have. Sä hvis I er flylrct eller hvis
I horer om folk der ikke fär deres blad m.v.
sä ring til os.

Okonomi
Kontingentet er iojeblikkel 20O kr. pr. bäd,
delg'veren samlct indtagt pä cr. 70.000 kr.
pr. ir. R!gisrercr rappede sidsrc är krafiigl
tia kasrcn der ud over er der de fasre udgif-
t!r lil bladet del gav sammenlagr et under-
skud sidste är pä ca. 10.000 kr. Pä den
baggnrnd vildelvere muligl at viskald.gfre
en kontingentforhojelse ved vinlcrmodet.

Syns- og noralbogen blev lremlitgr ved
mpdet helr klartilrrykning, dog kon der et
par endringsforsläg. som vi häberkän nä at
blive indarbejdet, men i ojebtikk!t er der
iklepenge til a rykkeden, vi mähenpäden
anden side afnyräret. Bogen kornm!r rit at
koste ca. 60 kr. for medtemmernc.

l-
Dansk Forcninsfot ctüe bsfa ajer Dan\A I.krntß.lnr dtultt L.tt|4 ojt,r _

Neste stevne
Da Kobenhavn ntcsre l. er udnevnr iil
kulturby, harDansk Scjle.union fb.esläer at
DFIEL holder sl:evne der. Men inret er be-
sluüer om det cndnu. Til 1997 cr der kon-
laktertilbäde Flbo.g og Aabenraa. Vinrer-
moderne der i f remtid!n er "gencrat-
forsamlinger" forsoges holdt centratt i lan-

Bemrerkninger til beretningen
Stig Ekblorn onsked! ar dcr var sommer-
mpdet, dervar besluttende myndighed i sre-
det tbr vintermodet. Formanden gjorde op-
marksom pn. a1 der havdc veret en lang
djskussion om lige nelop dcne punkt. Men
at man pä vintermOdet var blevet enige om,
a1 vejret ikke skulle vsre cn forhindrende
faktor tbr ar man kunne fÄ indflydetse pä
f o r e n i n g e n s  a r b e j d !  i h u k o m m e n d e
sommersravnel pä Nykpbing t!'lors, hvor
meget tä havde mulighed for ar nä frem.

Sl!llen lia Sindbad gav üdrryk for sin
tilfredsh!d med havnen i Dagelokke og gn,
skede lignende forhold n!ste är. Der kufln!
formanden iklc give noget endeligr svar pä
pä davarende ridspunkt.

Afsluttende b!mErkning
Henning Wind Hansen bad om ar flere kom
med indlag ril bladet og giorde opmerksom
pä at vi mcd dette nummcr üfblädet rta(er
en stäfet. hvor alle krn blive opfordret rilar
skrive til bladcr.

Ref!rent, Per Bjerken

skagen - DAGBLOKKE - christianso

For lorste gäng i manlc är havde !i.l ugerat
ggrc godt med pi vores so'nmcrsejlads. Og
vi hrvde plancr. cller retterejcg havde. tbr
Jcg har endnü ikke sel sä mcget afDanm.rk
f rasosiden.  Sl  iorsr  skul lc  ! i r i lSkagcn.  der
havdeJeg ikkc vteret lbr, pragr l uldr mcn dyn
og ikkc ligetiem de bcdste havnefacilileter.
Skagen konnnune hardog lige lejct 2 havne-
bassinc. af stalen til lystsejl!re og man har
store pllner om forholdene skal gores

Alborg bugti magsvejr
E|ler3 däge iSkagcn gik turen tilLtEsso. der
havdejcg hellerikkcv,s.er. ogdes!.!n! btev
besoger hcr kon. Vejrmeldingen lod pä ri-
meligl leir sondag, mcn sä pä 4 dlge med
kul ing. Hcnningsäi inden. al  v ibt .cste inde
pä L!ssoog vi ikke kunne näatkonme med
ti lDF,!L stevnet.

Sä etcr et kort bcsog pä Lassp drog vi
atter vidcrc store bolger og vindcn ret for.
Etier et par timer svandl vinden og vi drog
over Albo.g bugt lbr motor og üden vind.
mens tankc.ne gik rilbage til sidsrc gang, vi
skulle ovcrsanrme srcd pä vej titsrevnel pä
Nykobing Mors, da vrr det visr külingsvejr
fm ves/nordvesr. Etre. 108 somil og t8
limer n:lede vi ,!bchoft. besogle tiegatien
Jylland og del grmle tyrskib (Mon syd/osl).

En nordisk krydsersp6ger
Dagen elier, - kurs Kerterninde. ud fbr Fyns
hoved begyndte en lysker ar sejlede tidt onr
kap nred os. Hcnning rog lidr rotigt kampen
op, reseredc lidl med sejlcnde tog loringen

og slappedc rf. tyskemc sendle flere rnand
pä &ek saue andre sejl, lrimmede og hen-
rede lidr ind pä os. nede ved Ronso be-
gyndt Henning hch ar lege med og sejlene
blcv iagtlaget og rrinrmei i e1!!k.

Nord lbr Romsodukkedc endnu et sejl
skib op i morker. det lä foßr langt bagude,
men etler Slavre kuß Keneminde. vinden
megetl!i päret for, strggdetskib lige forbi
os og Henning opgav .nhver kamp ned
Lyskeren og sagdebare "Sidu der. dei varen
nordisk krydser i sädan ön ka' man rigtig
sej le äh'-  rrnf terne gik t i lbage i i l  dcngang
lormanden sejlede rigrigr skiv, dcngang

Tirsdag er det kulingsvejr
Onsdas erdct kulinssvejr. men v!jrmetdin,
gen kl. 17.45 lod pä svagere vind fra nord-
!esr skiftende ril sydvesr. Sä var det bare om
al salle kursen mod Dagelokke inden vin,
d!n vendlc. Sammen med os gik endnu et
skib ud afKerteminde havn -dendarnordi-
ske krydse. fra i mändags.

V i havde om etermiddagen haft kontakl
til Dagelgkke havns nye ejer. Pelc.. Han
gav klart signali Allsom kan gägalr,ergäet
galt, vi kan ikke tä alle de tyske sejlere ud af
havnen som lover,dade ikle skaljagesud i
kuling. dederskulle serte p?ele op ihavnen
er ikke ferdige og fylder den halve havn
med deres maskiner, en grävemaskinc har
läer der stofl srykke at havnekajen iit ar
bryde sammen osv.. men vi knokler som
vilde for, at I skal fä et godi sllxvne".Foßidefolo: 7dr /@b f/Lt .\cl tbr,lc n rkc DttSct.[kt, tsvs
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Dtl ko?t tilot IigN lt rirti\t DFAL? \tutrk.,
4k +uül"D st,jt ri lik d? roxlt! "rüith" r.lol ha en.
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I

i5 meteren tiEt pä

Kl.  12.:10.uk1b dcn dir  nordiskc k.ydscr
Drrgclokkc havn o! l{) nrinu(er scnc.e dcr
gode phsrikstib. Tabano. Havnen var tuld,
s: i  v ikom l i lat  l iggc l idr fu rvrrs alder hele.
ligc agrcn li)r de dir nordiske krydsef. vi
llk hilsr pä Pcrcr og de ovrigc hnvncftnk
kigsct lidt pi der dör naborkib, ti)lkene si
l l inkc ud Vi l I  rcd ovcrt i lcn rnl iggcr? .
dcr vi l lc dc godr.  Skibct hcd Nannic og cren
5 fi)crcr og skippcr indronrmcdc rrligt, ar
dc hlvde godt nok llicl r.!r pi vindcn dcr i
Kcflcnrindc larlcdcn. mcn dct var ikke gier
udcn hjalp l rajcrngcnuaen I

Torsdag stadig frisk vind
Vindcn !.|r rigLig irilk rorsdrg morgen, der
1l l0 DF,!L skihe i havncn cllers var dcn
lu ld nrcd p lnsr iksk ibc.  nogle begyndr dog
\i snrlir at li)rlde hrlnen 08 llerc liiske
l )F,!Lc kom indog i ldbctafdagcn koDr del
da ogs: i  r i l  u t  l isnc bcgyndclscn p l i  c l  r ig t ig t

sttevne - llcre havde cnd{)g iäer sär signal,
It{genc.

St.R!ncräbnedes som s,rdvan tigt mcd et
par konc vclkom(talcr, saml el geväldigt
skud fr.r kanonör-Nicls. Bagefier havde
Dagelpkkcs flinke bädehug sgrger lbrkage
og kal l t .  v in  og o l ipakhuscl .  Er  parsrykkcr
spillede harmonika. sä dc. bl!v hyggcr og

Klar ved flaget
lredag lil.8.00stanede lucr en DF,!L-dag
med Klxrove.a l t  .  K lärvedf laget  .  Sst
llagel og ct 'Cä vidcrc'. De sidste lblk
lumlede ud af kojemc og morgenmaden
blev indtlget pä d.rkket eller i cockpiter.
Mangc gav deres häd et sidste tjek indcn
vurderingsiblkcne begyndle dcrcs rundc kl.
L Herelierdukkede der sradig bäde op og
der blev drukkct ollcr, solen vandr over
sklernc og selv vindcn blev svag.

''Akbi1i.,t" Dt?rllkry s.il.t tnse rtk,t\\tjkkh. Nind S\.tt" \.it.r ldp|ittut!.
h"sr? d(ltolt i .bit lutrrl \?jtad!!

So|n r l r id r i l  er DFAL sl!vnc c. der
ikkc ti1 tll ii)rudsigc. h\'or nrangc skibc. der
! i l  dcl trge og hrcnr.  Skibc der !rr  r i lmcldr
lonr ikkc og undrc dcr ikkc \rr  r i lDrctdte
kom. mcn .]ll i h nacdc cr 6{) skibe {r
st .evnc ind i  Dlgclok*c.

Sommermode
KL l9 ble! dcr holdl  i l rsrutdc. Er mcger
r(trgt cl. Dcr blc\ du ogs:i tiu srrncn med-
delt  i r l  her ikkc kunne tr tr l l rs noglc bestuG

oingcr .  d dc mänc tenlc  l i l  vorcs y in lcr
r ude. Sln\ og not:rrbogcn blct !i\r tienr.
t rykningcn r l  dcn udskrdcs t i1  nrsrc rcgn-
stabsi r  p. ! . , r .  okononr icn-  mcn l lor  ser  op-
Legget (il bogcn ud. Under nx)dcl blc\ dcr
o m s . r  t o r  1 5 0 0  k r  i t o l d c  o l i c r .  \ r
b idc l lugct  b lcr  ogsl l  t j l l rcdsc nrcd dcnnc
: t l tcn.  dcrb lc !  l id l  mcrcn ' l ig  end de l i ) rgr l
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lS0"vindspring
Lor(lus mofgcn. k!ts!.jladser\ dug. ! f dcl
rbsolur ingcn vind. Danncbr(Jgcneh gsLrpr
ncd oS snakkcn g ik :  Grr  dct  nu ' ]  .  Kan v i
s c j l c l ' . ' D ! r l o n r m c r v i s t c n l i l l c b r i s c d c r '
o\!. Og lindcn koDr si. \vag. Drcn dcn \!r

Jeg \ . i r  med Tabano udc a l  l ! \c  banc.
Sr lns ignr lcr  s lu l lc  lydc k l .  l l  !cd \yd-
nrr rkel  vcd hrvnen.  s i r  lorn l%\dni ls l ryds
og sir ridcrc tundr pi en trelanlbrnc og
nr i r l l in icn skul lc  ! r rc  c l icr  cndnu ct  kryds.

Dc hurLigstc sLibc skol lc  se j le  I  güSc
rundl og dc (jlrigc l(un I g{ng.

Vi  l ik  lagt  brncn nd c l icr  r l lc  künsrcns
rcglcr. lll gil godl. nrirskc boflsct lra dcr
lillc uhcld. dcr opsrod d:r icg r(rg Scnnclr

,,_-*:

li)rlugcn. soru sk irben undc. dc storc
brneDrrrkcr .  dr  v i  \ ! r  l r rd igc f i )cd brnen
lagdc !i o\ lcd dct tilßrc nr.rrke, hvor vi
o g \ i i  s k u l l c  l u n g c r c  s o n r  m r i l l i n i e .
SranskLrdcr  g i l  l r t l  dcn l i l lc  domnrcr  b: rd,
(sc dcr  dL ' j l igc b i l lcdc Lr l  hcs:ctn insco)  og v i
kunnc scbidcnc krnrpc \ ig  kr ldscndcopr i l

fior\l rundri Anbiti(ü (mcd vaskerojer
hengcndc ud o lcr  s iden)  t re l  lu lgt  af  web.
Sidst  rundl  ko ln dcn l i l le  smukkc b: ]d.  Ping-
v incn (dc havde iov. igr  ikkc läct  mcd.  hvor
rrrirllinicn l:i. trocdc de( !rr hrvneindl@bet
og odgik dcrllr, jrnrcn 11ts.r).

D.r de storc bidc skü1lc rundt.rndcn grng
drc icdc ! indcn I igc 180'  s i  det  r l : \ luuende
kryds. blcv i stcdet cn ll(n spilcrsejhds.

Endelig resultatliste for l0rdagens sejlads
M.ugc al  dc dcl lagcndc \kibc hrr ikkc \  i \ t  numnrer\ki l t  vcd nr i l t rgningcn. Dc skibc.
vrn der ikkc har v : fcr mul ig al  lavc cn sikkcr ident i l lkr t i ( rn pa vcd Ini l t rsninscn. cr
nurlcrel n)cd cl ilkc talct i nräl .

Swiil

O!.Juhl. Nodiskkrrds.r 19lo
ClausPcdcM. Nordiskkrrds.r
StigEkblonr Nordiskkrydsor lgill
HaraldA.Juhl Nordiskkryds.r 1930 Kdlvehave ihk.tae.ttDütl

ihh.krHtl ndl

J.nsDcnant 5Shrkutter

Jc$Rn.dcn Skän.6m
Pe!.rDuch D.na,l0

CG,tll(b Finskkystkrydsr

1918

1916
1918
1 9 1 1
1966
1949

1899

Ol$ K.O S0rensen Sarlrblld Odcn$
Sindludll StLflenvadsen Y.wl 1919

Taran OlovKolbu SA 1940 Fj.ll.bMn
Mad Allanschmeltz 2?m'kuttcr 19i12 Tlum

Schetd J.Heidemann NF 1968 Falsl.d
Ca*r ts&TMolbech NF 194? Svanenollen
Gill M&Hxnudsn M' l94l Middellart
Plfuglfn G.Xrist!nsen NF 1948 Falsled thh.ttae.tintal

Ninaswell Osbirk/Beach S\wll 1956 Od.n{
Seru HcnninsNiss S6v 1965 frukncia ihk.tat:.tinnt

Sckih Stkholtrtcür,l5nrspidsgdrler 1948 Dmsof
N.ptun B.nlo.Hans.r55nrspidsg.ttlr 66/?3 Odens

Vi; SrlndHege SpidsgEtter
Typhon ,rhncäfling ilomrspidssatt r 19311
Mnlenc J.J.Kjeldsen ilSDipidsAatt r 1953 Flnigh(d

,_-JDi-
,.' - l-, , 1*_:-.

o \L -^ - -

Hü !(' ?t tilllt \(l\I.tl) t, l)onl t,t] lontü.tbilot.
h;l.h\!w.n vi<krr R.tr,tu\\.n. Ha|\. Klu.l. Porl os Ni(ls.
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Stegt DF,/ELe
Vcl  h jc , r rkoInnrcn c l icr  krpscihd\cn.  \ lu l lc
dcr  gorcs l l r r  t i l  dc l r r !e lsc i  . r l icns lcst .
Drgcl { tkkc B: idelaug hrrdc hc lcdagcn 1! \cr
hc ls legt  p i r t tc ! r is  (uhnr .  h!of  dc l  dut icde) .
sr la l  i  l  lge hxDcr og p ln lc t  bordc ctc .

Kl .  l l t  h lc !  lc \ l \a lcn hngrsomr ly ldt .
del  ur . r l ts l i  s i ran r .  s l i  ingcn kunne \k ] -ndc
sig. Dr rllc \ad vcl brnkcr og regocdc ncd
at nu skullc dcf spiscs. Drattc lbrn ndcn
gorc opm;e rksonr pi. ar hLrn lige hr!dc glemt
cn dctu l jc .  a l lc  skul lc  hulc  h. r l i  t . l lerkner
og beslit nlcd. nren dct halde hanaltsii ikke
!irct li)nalt nogcn. sir nu yar Pcrcrs iar lige
s|nul le l  h jen)  r i l  s in  kobmaodsbut ik  l i r  a t
hcnle lagerct rl- cngan gsse^ icc.

Vi  f i t  nogcr  hcr l ig t  nrrd r i l  s idsr .
p l  tuc l lcrog harponbg b lev rddch og dao-
scr fil !i. indc h!\dc b:idclaugct sorSer lbr
musikken og udc \ore\ egne nusikere. og !i
blc! vanne. dcl varalts:i büc cn skon sonr-
Drcralicn dc( dcr. Klokten blc! scndr ud pi
na(en cller skal vi siSe tidliSr oDr morgen.
d,r den sidstc dans !.ir danscL og de sidste
ol ler  var  drukket .  men der  b lev l isket  og
h! iskel  iku l isserne.  man skul le  op nasrc
InorSen og synge pa b.oen.

40ärsbryllupsdag
Kl. 7 blcv parret onrbord pä Ärhusbidcn
Bunnn h.cdrcl p.8.ir. dcrcs,10 iirs bryllüps
dag. Dc blcv lugel pir koicn. nren op konr dc
og l i I  drnsct  bry l lupsvals p i l  broen.

Morgcn gik ellcrs nrcd al f:i hilsct aio-s
gjofl biide klrr til !uc. ar stikkc ril sos.
Kl . l l . l0  var  dcr  ! f tedsta ler  og pr .e |n ie,
uddelinser fi.r sqjlad\en. Alle \rr !ist enise
om, a l  D:rgelokke varet  i in t  ncd ar  !! re og
at  nrvncr  hrvde varet : r1 lcr iders.

Dtt!.1ökke-lnv vr.t lejligt ste.l u! tOdes,
.tlt r.o harc ionlen.I batqnnlden h?rses.len
skonn? s"jlerstuc, soDt altid stär til Jri
.lb.n\11(lse.Der xl oret kunne i ftu dis
t,ont,. oter 'lakhuset', sont trctu kunne
ruD ü" 200 254 btk.
Christianso retur
Vi krydsede hjcmad til Keicminde, tidt
prohle nrer med motoren. Hjem kom vi. skii-
lcdc bese(nin8 og drog mod On. Forste
s la l ion b lev Omo. her  konr  v j  l i l  i  l id t  n f
noget v.!rc bl,rsevejrog vihavde svarr vcd
at konrme ründt med torcs skib. men efter
en l id(  problemar isk sogen f ik  ! i  \c lv i l l ig
assist.rnce af Sleller og Bodil Ira DF,EL-
skibcl Sindbad. Dct er rart med en hjß],
pende händ afog t i l ,  m!n det  kostede

tila

12 . t0b

13.tob
Skjold

I5 . lob

1945 Hov
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ogsä.rdski1 l i8c hyggel ige t imcr  med v in,  o l
og whi\ky. Ndsle morgen blcv !i invircrer
o!c.p: i  S indbal .  men det  b lcv ikke v i ldr ,  dc
llcste vrr lil v)davrnd.

Ved nriddagslid lbrlod vi Sindbad og
Onro. ku.s Ronne- Forsr en mNse timer
nled k.yds. s:i ingcn vind og mohrsejtads
litl Guldborgsundbroen til Ronne. Undcr
!c'is passeredc vi selvtblgclig en massc bo,
Jct o-! lyr. mcn syd lbr Mons Klint skulle
der v.ere cn fyrbäd, mcnre HenninS, indlil
han llerc limer senerc, mäne konsrrter!. at
den slod. derjo ikke mcre lorden häldehan
l ige scr  i ,!bel to l i l  I  Ronne komdc. täge og
vi blcv et par dagc pi Bomholm. ril nidsl
v i l le  I ' idog afs led t i lChr is l ianso,  sä v i  fo t te
os fiem og fandt den skonneste pcrle. der er
a l tsä dej l ig t l

Mensvi varpäChrisr iansovendtc vinden
om lr l  lcsl  og vi  skul le alrs: i  hjcm. Sä vi
sejledc fra Christirnso kurs Kc emjnde. da
victter6 timcrcndnu ikke havde näei Bom,
holm.besluledeviatgäindi Rpnneisredel.
del tog sä 9 timer Christiansp - Ronne. vi
sov sallc lidl afbcsetningen afpi en t.Erge.
handlede og sr(c sä kursen Kertenrindc.
160 sdmil og 28 limer sencrc lagde vi tit i
Kcneminde. Og hvem ventede pä at
tage revance i havnen? Det giorde
Dagelokkes Peter, sä forst mange gl
og mange timer senere kunne vi torne
ind.

Hanne Nielsen

I tn t \ t  t , \  r ' t4  t ,a  n  L l t  t  I  \  n l ,n , \ , '  _

HdryLnhsn i,ult t o 'Pingükn" hter bt.a. udtaset lbr sit skanne indrc, ot rta jeg hOrle d
nturrse b.klts..l?, at de ikk? knrc s? b.i.ren ,l!h,?n.tist. britlg?tjes h{ et t i e.te hentf, neü
l?t et i las.rs natut ik*?.t.1 sdn 'k so't s(tr a! k, rt. (ltn { att!ä ltot.

l 0

Harpunlogvinder - PINGVINEN
Ping!incn er en halv;iben spidsgrLrer bygger,rt B!rg j 1949. Berg v,rr 75 lir, da hnn
legncdc denne b:id, som blev byggcr lil skibredcr Knud L.lurilzen hos John Madsen
i Slr.rndhuse \ed Slendborg. Priscn var denganr 12.000 kr.

B' idcn er7.5 mcrcr lang.1.75 hred og ha.cn dybgarrg pir  l . l  meter.  pingvinen er
byggct al l!rk mcd svob afrsk. hundrtokkc. sparr afeg og med btykol pä 800 kg.

Bädens nuvt!.ende ejere cr Kirslen og R)ut Lund som kobte bidcn i 1967. Mcd
til b:iden hoflc de origin.rlc regninge., rilsynsbog fra 19,19, storsejl üf bomutd fra
19:19 med Lruritzens bom.srke. signälllag i bomutd äa 40'ernc og oprindclige
petroleu|nslarterner i kobber.



- Dans^ ForeninßIaretdrc Lrüanoj!

Sindbad II fot Iulde sejl, Dasetoke tg'. Se endviderc adiket s.

Plaquette-vindere I 995
I är var der samlet ikte mindre end 6 tidligere vindere af harpuntoggen i Dageldkke;
Mistrai (19-83), c:m-Bai (1984), vivi (i985), sindba rr irssei,-c;e" f tb3t;
Kajo ll I1994r. Sä som den fdßre der fik ptaque(e sä vi :ens .lensen ä Xalo, sori
var vdsle ärs harpunlogvrnder. derudoverblev deruddeh en tille eksrapram; ritdet
helr nye medlem Knud Petersen, med sin Wega, Nimbus 26 bygger i iSOSl66 t 

"it 
i

Arets plaquettevindere:
web 5,5 m!ter
Cherie 4Om: Danabäd
Nau 30m? spidsgatter
Ambition 7 meter R
Bumm 38m: spidsgatter
Skjold 26ml spidsgafter

fra 1959 ejet af Holger Joost, Flensborg
fra 1949 ejet af Peter Duch, Rungsted
fra l94l ejel af Mads Litholt,Assens
fra 1918 ejer af Jens poutsen, Kob!nhavn
fa l94l ejet afAsger Jensen. Arhus
fra 1934 ejerafPeterl.Hansen,Areskgbing

t2

I
I

Masser af gange har jeg veret ude for at
skulle tale om ä/d/"r. hvilker blad? Näl|,
Dansk foreoing for sldre LysdanOjers blad.

Det er lidr af en smgre og hverken lel
eller rart. Deterjeg äbenbart ikte den !ne-
ste der synes, for jeg har modhget et dejligr
brev fra Henrik EfTersoe, Bet Ami. Han
skiver; "Jeg synes, at bladet bOr have et
navn. Foreninsens nayn skal seUfülseli?
stadiS have en ftemtrcdende plads pd
forsiden...". Han forcslfu at vi laver en kon-
kurrcoce har i bladet. Den erjeg helt med pä.

Bagsiden om pä side 2
Henrit Efferso! foreslär ogsÄ, at vi flyüer
vorcs adresseliste bag pä bladet ind til side

Sejlselges
Et stel sell at kraftlg agyptisk
bomuld, Som nyt.
Storsell: Forlig: 10,00 m,
agterlig: 10,70 m underllg:
5.00 m
Fok: Forlig:7,36 m, agterlig:
6,45 m, underlig: 2,70 m
Pris: 4.500,- kr.
1 stk. 9 kg. anker med kede,
kadevegt 6 kg, Pris: 350,-
Henvendelse:

tlf.: 48 71 54 38

Da,sk Fotu nsfot@tdr. Lrsfütokr _

Dansk F orening for eldre Lystfartlj er
- et blad uden navn

2, sä kunne bagsiden bruges til en lidr dyre
annonce eller noget mere muntret,

Den id! erjeg ikke umiddelban med pä,
da jeg finder det rart, at det er sä let at bruge
aclresselisten, men det skal jeg selvfolgetig
ikke bestemme. Vi modtager geme kom-
menlarer og id6er.

Kon med DIT forslag
"Peleormen" er H!nriks forslag, men vi vil
gern! her iodkalde alle jeres forstag og
kommentaret som vi sä vil offentliggdre i
det kommende nummer, - til afstemning. Pä
denne mäde har vi mulighed for ar gä ind i är
1996 med eget navn. detvilledavare noget,
ik'?

Hann! Ni!lsen

Bomuldsgenua
ksbes

Bomuldsgenua i god stand
(ikke jordsläet) ksbes.
Forlig: Ca. I meter
Underlig: Ca. 4 meter

Henvendelse:
Henrik Eftersoe
tlf.: 38 34 35 55

l 3



Sindbad trs historie
"plastikkammerater" plejcr al udlrykke det:
"de gamle ormadte pareskuder"

Kammerjunker
Sindbad lI er byggel l9l9 pä "Engelhardt
Decket Lifeboar Company" i Kobenhavn.
Det er desvare aldrig lykkedes os at rtode
pä kilder eller bekendte til d!tte foreta
gende, dog forlyder d!t, at viksomheden
blomstrede op efier Titanics forlis 1913.
Konstruktorefl, en kendt skikkelse i dansk
sejlsport omkring ärhundredeskiftet, kam-
merjunker Ado von Lindholm tegnede en
del bäde i skarp konkunence med tidens
forende konstruktor Alfred Benzon.

Hojdepunklet i hans kaniere var kutte
ren Veranamedhvilken.hanvandt Kattegat-
pokalen 1903. Til hans slore fonrydelse
vragede K. D. Y. äret efier hans bäd, son
forsvarer af den eftenragtede pokal til for-
del for Benzon -s " Paradox". En färveng per-
sonlighed har han utvivlsomt vEret, idet
dette udlosle en af dat idens slorste
s!jlsponsskandaler "Brobergsagen . m!re
om det i Jan Eberts "Danske lystbäde", i
gvrigt ret underholdende lEsning.

Lindholm konstru!rede en del meteF
bÄde, og den konne "Havlit . som kun blev
byggeti beskedentantal, fung!rede i mänge
är. som ovelsesbäde i K.A.s. Tid!n lob, pä
grund af utällige endringer af mäleregler,
fra kammerjunkeren ( herlig titel,jeg kom-
mertilat tsnke pä "koldskäI", en udm!rk!t
og nem rel lil sps). og han koncentrerede
sig mesr om turbäde, som til ceng!ld

STAFETTEN(1):

Efter utallige opfordring!r gennem ärene
fra bestyrelsen til medlemmerne om at bi-
drage med anikler, smä histori!r gode räd
eller leserbreve til vort lille medl!msblad
har vores udmarkede formand H.w. nu ta-
get de skappe midler ibrüg. da kun meget fä
har fulgt opfordringeme.

En stafet indledes
Pä vores sidste vellykkede st!vne i Dage-
lokte bordede bladets redaktion dvs- hr- og
fru wind en morgen Sindbad og pälagde os
at skive !t indleg til nast! nummer. Der
var gjort kon proces, hvordan undslä sig
dels sovndrukken eller, hvad man nu erpäet
DF,!L tref, og dels ved tanken om. at man
aldrig har bidrager ned et ord. Men for al
dette udemErkede initialiv ikke skal blive
!n enlig svale, blev vi enige om al lade
udfbrdringen kore videre, säledes at man
afslutter sin anikel rned FRIT at udpeg!
n!ste skribent og naturligvis kun blandt
medlemm!r, hvilket spandingsmom!nt d!r
nu er tilfojet vores Iille blad, hv!m bliv!r
vinder eller taber, om man vil, n!ste gang.

Sindbads historie er min historie
Inden jeg afslorer naste gast!skibent, vil
jeg b!ny e min tildelte spalteplads, pä at
fonelle lidt om vores skib Sindbad ll, og
h!rmed häberjeg ikke, at fremtidige bidrag-
ydere pä nogen mäde foler sig bundel af
form eller indhold. Nogle vil meske finde
del dybt uinteressanl. hvorfor ikke hellere
fon!lle en sod sejl!rhistorie ell!r sive
nogle sode räd. om bevaring af de kare
gamle klenodier, eller som en af mine

blev ct udtryk tbr nostalgiog tilbageskuen.
Dcn hurtige udvikling rkremte, men her

var der |ril släg, han kunne lEne sig tilbage
og tegnc en virkelig smuk bäd, velsejlende
men ikkc just hurtig, ah er vist ril tulde
bevist plDF,!L - stavnern!. Ved bygningcn
af "Sindbad" og spsleßkibet "Brizä" (sc
"danske lyslbäde)blev tilstrebt. at skrbe en
sogäende cruis!r m!d sä slor plads som
mulig. men ikkc slorre. end at I fast mänd

Faktsom SidbadII
Kod forlak drejer det sig om !n yawlrjgget
ku(crtype, med skrogform. som en eldre 8
InR oprindclig gaffelrigget pä begge ma-
ster, men siden l9zl8 er mesanen endr!l til

Ur r , l  f , \ t tn t r  l t t  I  hh '  I \ \ |a t rJ ' t  -

bermuarig. Bäden er pä 10,05 br. lon fbrer
ca. 80 mrpä de fire "undeßejl" og rummer
en 4 cylindret 40hk "Maßtaldi!selmotor",
dvs. en BMC motorblok fra en gamm!l
!ngelsk taxa eller postbil, som pä motor-
fäbrikk!n Marstal er blevet renoverel og
"marineret . llagt 1980. Da Sindbad i dag
fremtrader omtrenl. som i sine yngre dage.
fristesjeg til i min beskrivelse äf indrehin-
gen, al citere fia en tidlig!re ejers langlurs-

Bror Poul Eilersen skriver:
"Selvc indrehingen erpraktisk for!n LILLE
familie pä4 og 2 passagerer. Forude findes
et moderne og hensigtsmEssigt pan-
tD'. När familien sejler alene, hvad vi

Dansk FxreninB for dld re L|stfdnoj?r

For anket i skcrsär.len
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o l ic \ lgor .  bcn) t tc f  \ i r i t  pantDcl  ! ,nr  \p i -
sck i rk tcn.  I lcr  l indcs e I lapkolc t i ) r  vok-
scn (  l id l iscrc dcn la \ lc  nrund).  l rn  hcn! t
rc\ al rrin | 1 lrigc son l.ur. p:r p.rDlryh(n.dcr
.edcsdcfopl i lcn lor  |n lnd.  sonr  Kinr  t .7
ar r)ri srgcs irl \rrc. Cc ncDr cn sktdcdof
Lrg lc f t^cr  kor)nDer nün ind i  k) i lc l lc l .  \or ) r
cr rcr rumrrcli!1. og ynn lbruden W.C. har
h indlask Incd r indendc land.  Udc ibordccr
der et rtofl kl!deskab.

Aglcn lor  lo i lcuel  l indes cn hyggcl iS
srlon |ned hogrcolcr. skLrhc o! \idchordf
l i ) rcndcn r fh!cr  so l r .  Ryggcnc t i lde nr lgc
ljgc solrcr lian sllis ncd os on srlrhord
l indes Pul lmann- luksu\  k( ie  rnnckrcnj r  r l '

' \ r i t fcn dcn . , ) r ) r  I l l l  b ls  r ) ! rcn t indc\
h lk ler  r i l  \ torcs .  A l lcn tor  \ r loncn:  Ind-
rc lnr l lg  lo f  lo  g{srcr  I  lo icr .  lnD kun grr
hx l \ r  ud undcr  drr lke l  og sonr  er  tcr
I ' lgr rgc l igc.  l )er  l rndc\  lo  \nr i r  brDke l i , r rn
kr) tcnrc.  l r \ ( !  n)  r  t ln  \ iddr  uDdef  r t r  og
t l t t l rdnin! .  Dr ls lc l  o \c f  r (norcn I  dcnnc
rlileling lcncr \onr koflbord o\t o\' .

Dcl \k! | nr \.nc\ at bcrcLn ingc n onrh.rnct-
lcr  cn hngtur  r i l  Hol land iorc( . rgc l  i  t950.
Pii I ulef g.iordc hnrilicn lurcn trr Kobcn
hr\D ! i  K ic l l j rk  nr lcn.  Nof t lso l t r r .  k t lna l
sL ' r t rd\  l i l  ^nNlcrdanr p l  s l t tb  t i l  Hetdcr
o!  dcre l ter  iJ lur  T i lb l fchgt  d inrnce:  i l85
! ,nr i l .  Rcr  godr  k larct .  Dennc bcfcrn ing

- ' ä !

Pdr!t.t tulkt!.t t)! tt',h t?rkt?l

t 1

1)1r1\L t1'\n ( |t,.4ttlR t.\\tktüottf _

Wi dl(llt Hdn\n rd nr\! i -.t)i,n.

\ rndt  dt l  oS\r  KI)YikoDku cncel i r  lang-
l rn og prenr icn h lc \  o\crrukr  Lr t  droDning

NavnetSindbad
lll(lcn hrr hrli nr Sc L.icrc genncrn lrcnc.
nrcn nt l ! ' rc l  S indbrd 11 hrr  r i r lg l  dcn n le\ rcn
lir bcglndcl\cn. Murcrme\ref Age Kr i\l(n-
lcncr). Vqlc. som c'jcd. birdcn i lt)llll:1.
g! !  ! l lc  s inc b idc dcuc nr ln dcr l in .nuDrnre-
rcl. Hrn\ sid\lc og slorstc bird Sindbrd ttt
s ! . j lc rogsa idae Undcrdlnsk l lg .  nrL 'n nred
nyl  nLrv[  T/ l  1 t ) l . loycrrogcl lLrndcn v. . j tc-
n l l r d o r "  n c n l i g  w i n d l c l d r  I h n \ c n  l l r
honruldsst indcneroc Sin( lbnd l l .  I )cs! r r  e
er  r i lsynsbogen l i ' r  ik lc  ind| l rs i \ r refcdc t i r
rrier. \om hcldigvis hur lllgr hNdcn ljr bc
g)ndcl \cn r r lcgct  nrangcl l l ld .  nren ! i  t i ) r
nn)dcr. ar nr\tc .tcr i rrkkcD \.rf li)ronl
l { l lc  B.  Ei lcßcn t i l  19.11.  Bor lscr  l i r  cn
loa r l i r i lkcr  t i l  Fr  i  r r id tcn r l  hLr ly t icrd
\.nre. hlr b.den sidcn tr!fcr lrjcr)nnfho-

irnde tä Sjrlhnd, heral de fle\te ir i Ko-

Godt med en syns- og notatbog
Jes krn ikte undhdc at gorcotnlrrtsom Ft.
l r lor \1!  i l I ld lcr  in i t i . l l i !  DF.+.Lehrr l rgel
!cd a l  jnd lorc cn s!nr  og Dorarbog.  Undcr
tegncdc crh\c. \cdc b iden i  19l l { )  n : rnresr
\orD !rag. den hivdc liggcr t(x.rh uvjrksoml
hen i Chrisr irnsh.r! ns Landl i to .r. Men
sel\oln den \'ar udsrvrel nicd er uklircdctigt'do!house 

or  cn p lasr ik io l le  pä ruf taget .
hr\de dcn stadig \jtrlcn og cr ul]liskcnde,
I 'g t  opnnr le l ig l  pmi ! .

En vanvittig ildsj&l
Codc rud !ar dlrc. skibcr h,rlde rydeljglis
ik lc scldcn lastc nund inungeir .  s ial ter-
nätivet mätt! i mit tilfelde vere at
finde en medejer, for at lä tingene til
ar henge sammen sävel okonomisk
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som arb!jdsmessigr. Jcg varsi heldig pil et
naviealionskurrus. al findeen lige sä vanvil-
lig ildsjßl med k!rlished ril saml! skibe.
Der rcsullerede iet komprniskab mellem to
vidt forskellige mcnncskcr med vidl for-
skellig baggrund. Jan T'feh er ingeniorud-
dannet og arbejder idet daglige med byfor
ny!lse, jes er musiker. c!llisr i Sjellands
Symfoniorkester. Naturligvis var det aldrig
lykkedes uden sior lbrslä!lse. inleresse og
hjlllp tr.r vores respekiile koner. Vi er lidt
stohe af, rt bäden här sejlel hver sommer
siden. trods .et store vinterprojekler visse
ir. Foruden to verfisbcsog pä Ebb!s Bäde-

bygseriMarstalhenholdsvis 82 og 87. hvor
en nordcläfbunden og del mesle afagleF
päniet erudskiflcl, har vihver är hafl opga-
ver. derrEkker ud ovcralmindelig vedlige-
holdelse. En mere detaljcrcr rcdegorelse rl
disse fbrbold. viljeg spare jer for her. men
forhäbentlig kan ev!ntuelt inleresserede in-
den lenge soge disse oplysninger i SYNS-
ogNOTATBOCEN-
Det er mig en stor forntj!lse, at s!nde
slafeaten videre ail Helge Mgllcr fra
"Spray". Deodline 20. okaober.

Steffen, Sindbad Il

Da jes brßkkede diss( pl.nkü ul. udhra.l u sv'nd son sbd i tlt th"der: "Hre'nla'en el
.l?t.l?r @Dtner k,kur]l.tl|,t h?t - D?t tor itke ovt.lrcvt
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T?gning aI Undine oB

ved siden af os i Dagelokke Havn lä d!n
storsrc spidsgarterjeg har ser, - nu skal det
jo ogsÄ lige siges. atjeg er Iidt afen novice
i den sammenhang. - spidsgatteren NEP-
TUN. Jcg var naturligt nok lidtnysgenigog
tankrei delskib mäjeg ligevide noget mere

Jcg havde oprind!ligt planlagt at läve en
Iang r,ekke af interviews eller rapportäger
tia bädene ved stavnet til vores blad. m!n
jeg mä indromme, al dajeg foßt skulle til.
det havde jeg tusind andre ting. jeg lige
skulle font og det varjo ogsä sä varnt. Det
siancde allsä hos vores nabo og jeg näede
aldrig videre, men detjeg fikat vide, viljes
alligevel forsoge at bringe vider! til jer
ogsä.

Intetoverladttil tilfeldighederne
Neprun er en 55 m2 spidsgatter ejet afBent
Hansen og byggerafhans far, ViktorHansen
i Kalundborg. Bäden er tegnet af M.S.J.
Hansen i 1937, hvorogsä den forste Neptun
blev bygger. Denne bädsejlernu i Canbien.

Tiltrods for at Viktor Hansen arbejdede
sombädebyggerog selv havde v!ret med til
at bygge den forsre Neptun, konlrollered!
M.S.J. Hansen bäde ham og hans arbejds-
plads. for at han fik overladt tegningeme lil
Neptun.

Bygget i haven
Bäden blev bygset hjemme i haven hos fa

"Neptun - min fars ta,nker"

l 9



Dansk Forenirq fi,r kld r. L$ßtroj?l

milicn Hansen i Kalundborg lh okr. I966-
1974, der varden ogsä hjemmehorende ind
til Bent Hansen overtog bäden efter sin fars
dod og nu ligge. bäden i Od!nse.

B!nt holder selv bäden og nyder del
neget. Under arb!jder griber han ofte sig
selv iligc at ville sporge faderen omereller
andel. men han konstarerer, ar han mä nojes
m!datt!nkepä. hvad faderen mon vi ehave
&jon- Vikror Hansens fine rrbejde viser sig
ovcralt i den meget velholdte og smukke
bäd, $ d!r er nok at ragc op.

Familiens sornmerliv
Bent sejler hven ären ugcs rid med sin mor,
Solvejg. Solvejg var ogsä rned i Dagetoklc
og fortalte. ar familien brugte Neptun ril
mange dejlige rure rundl i Danmark med
bomene, der blev sejl!t ture op ad kysten i
Svcrige og megetgeme rure pä Limfjord!n.

Bents kone,Inge og bom har sejlel ned
de sidste 20 är, rnen primert igodi vejr, de
er nemlig ikk! sä sosrark!_ Sosygepilleme
synes de ikke hjelper og ingefarpi er er
ikke tilat fä n!d. Det medfprcr sä. atderikke
har verel problemer m!d vegten, riltojer
Inge.

Hemmeligheder
Hvis Benl har v!rer ude forvilde oplevelser.
holdes de hemmeligr for Inge. F.eks. med-
fone en udgravning afOdense ä, at!r msrke
ikke stod. hvorder plej!de og Neplun gik pä
grund. Selv om Bent selv fik Neprun fri,
inden sl!bebäden kom. erdet forsr for gan-
ske nyligt, at Inge har fäet den hisrorie.

Havnemanovreangst
Neptun er en srorbäd, iserda for den tid da
den blev bygger - lige for de srore ptasric-
bäde kom - rpecielr fol!s den stor. ifolge

N.ptun rundet det fOrste sejla.lenarke

Solvejg, i forbindelse med havnemanovre.
denne gang var der helt slemr. da den store
pran til uddybning!n pä rv!rs afhävnen i
Dagelokle,daNeprun varpä vej ind med l3
meler i sekunder i nakken.

nagkultur
Jeg var pä besog hos Neprun, lige efrer ar vi
havd! veret til "kap"sejlads. Det fikos tit at
snakke lidr om, hvorog hvordan fl ager skulte
bruges. Under kapsejlads brug!s flaget
ikke, cirka halvdelen af DFELe ople-

Fakta om Neptun
I-engde9.98 Bredde2.98
VegtTtons I{ol:2a0okilobly
Motor:22HKSAAB BtrIrndarie!t
SEllnerke:S55ü] Slaog:Lät<päeg

20

o,

I

Solvej, InBe & Rent Hansen sejter hve är
sonne ur i Neptun o8 det bli|et ikke sidste
är turen särIotui DFElzstevne.

vede dagens sejlads som en kapsejtads og
den anden halvdel som en prasentalions,
sejlads, de sejlede nemlig med flag.

Solvejg fortake. at Neptun normalr ikke
seJled! med flag under Vikton kommando,
da han fandt. at det varflagsjusk, man skulle
passe pä det og ikke bare sejle rundr med
det,kunblevdersarop,närNeprunstevnede

Dl,rk Forcnitryit ßktr. L,-nlanojer _

ind i Flensborg Fjord.

En blä Nimbus
Lige da DF,TEL!slevnet skulle 1it at starle
kon en blä Nimbus under iysk flag ind i
havnen, de fik straks b!sked pä, at her vär
sandelig ikle plads, for vi skulle jo holde
stavne. Imidl!rlid fik de oje pä Neprun.
Veronica og Kun Pelersen i den blä Nimbus
fra Flensborg har fakrisk kendt Sotvejg i 4l
är. Forst! gang varen rilfeldig kontakr i en
havn, siden er del blevet ril mange afraler
om kontakt, men ogsä mang! iilfeldig!. Og
denne gäng vardet mere end el held for Den
blä Nirnbus fik visr et fint ophold i Dage-
lokle og er nu blevet medlem af DFr!L.
Bäden er nemlig ikke som de flesre andr!
Nimbüs'er beklsdt ned glasfiber. den er
kobt som samlesäi i Danmark og setv byg-
ger af Kur.

En pel i Dagelrkke
Som ander rteds n!vnt i bladet var fotkene
ikke helt ferdige m!d DagelOkke havn, da vi
kom. Da Neptun som en af de forsre bäde
kom ind i havnen, blev Bent spurgr. hvor
br!dNeptun var. - 3 merer - godt, sä safte de
lige en fongjningspel, sä den passede ril
Neptun. Sä at Neprun deltog i Dagelokke i
I 995 del blev hamret fast med noget der var
en del storre end 7 tomm!r spm.

Hanne Nielscn

YYEs:r
='y=tu

#H* ffi;-*-*"*,
Wffig- .FrantxE
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Salges
45 m'? M.S.J. Hansen spidsgatter byggeär 1938.
Tegning - bilbrev - tilsynsbog m.m. medfolger.
To cylind. 24 HK. diesel ilagt 1984.
Meget fin stand.
Stär nesten som original.
Meget ekstra udstyr medfolger.

En bäd der skal ses.

Pris idö: 110.000 kr.
Henvendelse oä tlf .: 75 64 65 74 etter kl. 16

'J.,t>tü ::13-ztrtets'ö,z7zj 2 &

Hvor kaster du dit anker?
- prov pi ssol2,7o'N os llol2So'A'!

II.r tirdcr du:

' En nt lt{böd.htw
'kdis.ld.pbtk .
I niwAoi 300 rr ld 6 offio14"34
I AIA FL|C i L.wn
' D&le q,ßL4eilttur
' kg.pbe d bo8a.
' ci4 Ei.s, oE tro
'ß.b@ttdldttud
' B!, ttr@tt og M" ntur
' FdE , lttrlttuld pA t t tti^

Agerso Lystbädehavn
ll.n fog.d: Djnr. P.LEr\ Tla. 5f 59 al 2.1

22 23

I
l

Iruns| Iot?rnttrl tLltu l)\thrtütt -

Poul Molich-bäd ti l sals

Kontakt: Eik Koßhagen, Slrandvejen

Mollch One Design - [,4OD - 3. - Klausine
KDY. Byggel i 1962. Bäden erden eneste
af en ser e päJem bäde, der er bygget med
den oiginale dybgang pä 1,70 rn.
Gennemfenoverel 1974 hos bädebygger
Aage Walsted, hvor bäden var jevnlig ti

Motor: volvo Penla, l5 hk MB.
Sejl: Rullelok,2 slorsejl + gen ua og kryds-
tok og et slel hell nye Carlsen'sejl
EkslrE: SP-VHF m. sell-call, pejleradio,
ekkolod, lok m. repiler, rad opejler, el_til_
sluhing til land, varmeovn, koleanlag,
toilel, Viking redningsfiäde, sleebejolle,

Bäden fremtreder uden lej og meget vel-
holdt. - Pr!miergt aJ DFEL.
Balticaiorsikrel.

Prls: 325.000,- kr.

168, 2100 Kbh. O t l l . :  39 27 25 3a

Annoncer i DF,/ELs medlemsblad
Annoncepris!r j bladet er som fglger:

Helside 400,00 kr.
Halvside 250,00 kr.

Kvärtside 175,00 kr.
Sommedlem aJDFIDLf ärdu50c,mbatpäovensläendepriservedkfi r'safaf
bäd.Iprisem!e nkluderetbilledeelert!gningäfdinbäd.
Annoncetekstm.m. sendesdircktetil Henningwind-Hansen,hvoreft!rvi
soleerforuds!ndels! afopkrevningpr. gim, narbladeterudkornnet.

R!daktionüenningwind-Haisen&IlanaeNiel-qen
Sats&l,aloutl4edielrerksted!t,Strandefu d.K!ft eminde
TrylcKjert!mind!AvisGrafi skhoduktionA/S, tr. : 6532 1004
R!dakdoiensa&!s!4f!nningwind-HanserllAI-alts'swj5,

s3ool<!ft!mindetlf 65324474.
Stoftil neste nuinmerskalver!o6i hend!fenestderlm.oktober.




