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Dansk Forening for ældre Lyst-fiinojer

Vintermøde/generalfo rs amlin g
Lgrdagden 16. marts 1996

kl. 13.00.
Bestyrelsen indkalder hened til generalforsamling i klubhuset ved
Skovshoved Haln.

Dagsr.rrden:
1. \ .,1i ;- ,t-t-.;...
l. Be.tl t'c1..'n. t-;r;. : -- . *;. r-. - - -:l'
3. Forelæ-e-uelse ai regnskab ti1 godkendeise .

4. Fastsættelse af kontin-sent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7 . Y alg af 4vrige bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Emner til orientering og drøftelse.

F6r generalforsamlingen vil der blive serveret et måltid mad til en
rimelig pris og der vil efter den officielle del af mØdet, blive lejlighed
t1l at høre, Jens Poulsen fortælle om, hvordan museumsarbejdet på
Valdemar Slot skrider frem.
Under dagsordenens punkt 6. foreskrives valg af formand. Jeg finder
det relevant på nuværende tidspunkt at meddele, at jeg ikke Ønsker at
stille op som muligt formandsemne.

Vi håber i bestyrelsen, at mange af foreningens medlemmer vil mØde
på generalforsamlingen og at vi får et godt og positivt mØde.

P.b.v.
Henning Wind-Hansen

Forsidefoto: Spidsgatteren "Vivi", I994 (Museets arkiv)



Dansk Forening for ældre Lt srfartojer 

-DF.ÆL Repskah for tiden 1.ll0l994 - 3Ol9l»5
Indtægter 93E4
Kontingenter 68.200 69
Rentindtægter 173 1

Salg af magestmdrre 7.925 1

70.298 7l
Udgifter
Stævne -ttlrs I tr

Kartotek- fmo
Porto
Tryksager, blad
fartøjsregsbr Note 2 )
Multi Data, EDB
Møder, klubaften
Administration Note 3 )
Udstilling
Afskrivning, computer
Diverse

Underskud

Aktiver
Bikuben, konto 263 -44-00063
Lager af mågestandere
Computer; saldo 1/10-941I.57 5
min. Afskrivnirg l0 7o
af 13.890 1.389

Passiver
Kapitalkonto, saldo
pr ll10 94 47.533
min. underskud 23.441
Mellemregning KDY

1.5-15
:.-i I 9
- :hl 'l

. _ .t-
l: ",t5

,;.-<i l]
9.r)+8

21.345
2.391
1.589
1.549

93.739
23.44r
70.298

J
2
aJ

13
0
6
8

21
0
2
1

59
+72

7l

10.970
3.060

10.186
24.216

24.092
124

24.216

36
0

11
47

36
+11

0
47

København, den 27 /11 1995 Eyvind Peetz
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Donsk Forening fbr ældre Ly,stfartojer

Noter til DF,flL's regnskab
for 1/10 1994 - 3019 1995

NoteL-Stævne95
Indskud og billetter
Underskud

26.957

Havnepen_se
Festligheder og musrk
Indkvarterin-e, bespisning
Præmier, gravering
Busleje
Møder, diverse

\ote 2 - FartØjsregister
Kuverter
Tryk
Repro

15.411
1.-5+-5

%-957

456
21.766

183

28.40s

18 Ot)t)

3.345
21.345

-i.9t ,i ,

16.l,iu
2.026

806
r.675

300
26.957

Note 3 - Ådministration
Gebyr til KDY
Telefon mv.
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DFÆL-stæYne 1996
. I ,"Bestyrelsenharpå,nuvær.endeltidspunkt, så godt som a1le aftalel
: :,, :i,,sffi{ med'.henblik,$'.atrlaversommerons.stævne på Fejø, i

, ' , §1ævnet i åf skulle gerne blive lige så godt som,i Dagelø\§g, og
:," ,§orrl fioget nyt vil der i år udelukkende blive underholdning 'ved

..'.....v.segrefolk............'.....|.
- Så reserv6r allerede nu dato'erne og regn indtil videre med. at
stævnet holdes på Fejø.

Red. Hanne



Intet nrt navn
\-i har i redaktionen besluttet. at med den
tilslutning samt med det stemmeresultat er
det ikke tiden at skifte navn på bladet, eller
rettere at give det sit eget navn. Som situatio-
nen ser ud nu fortsætter bladet som hidtil et
år endnu. Skulle der så senere vise sig et
oplagt navn med stor tilslutning, ja så er der

1 Pæleormen

2 Mågereden

I Sejleren

2 Spantet

0 Mågesejleren

intet i vejen for at ændre det, men nu er der
altså ikke "folkelig" opbakning til at navn-
give vores blad.

Red. Hanne Nielsen

IITIIIIIIIITTTITTIITTI

Stemmesedlen til n). navn til vores blad

Følgende stemmer var afgivet ved tidsfristens udlØb

Bladet uden nA\.n
fl5"r;l; f,1rgy11n g -for ældre Lystfart@jer 

-

1 Veteransejleren

2 "De fæle"

0 Båden

2 Mågen

1 til et nyt forslag Egespantet

/
t,
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Dansk Forening for æAre Ly stfart4j er

Stafettcn 3

Tilbageblik til 1973
Drømmebaden h"iJe I -:-.--r :- . -r:L :T.

stprre spidsganer - .,S etter rt hare soigt
mågen Mon Amr. forhorte je-e mrg om alie
de spidsgattere der biel' sat til salg - men
hver gang bladet Sejl og Motor udkom var de
blevet solgt.

Endelig efter ca. 4 mdr. fik jeg oplyst af
bådmægler Nielskov, der lige havde fået
Elisabeth ind til salg og endnu ikke annonce-
ret, at den kunne beses i Rungsted. Banken
havde længe været indforstået, og afsted til
Sjælland samme weekend hvor jeg så på
hende, kpbte og sejlede hjem til Vejle.

I Kerteminde
Stævnet i Kerteminde skulle blive mere be-
givenhedsrigt end ventet. -

12 år senere i Kerteminde hvor en lille kor-
pulent herre stoppede mig, dajeg var på vej
i land og spurgte, om Elisabeth ikke tidligere
havde heddet Jan. Navnet kunne bekræftes,
dajeg stadig var i besiddelse afbilbrevet og
tilsynsbogen. Jo, forpåtrods af nytteakdæk
og ruftag kunne hun godt genkendes, da det
senere viste sig at være konstrukt6ren og
bådebyggeren, som var spøgeren. Detkunne
jeg ikke rigtigt forstå, da bådenjo varbygget
af Viggo Hansen i Kastrup, og det plejede at
være efter M. S. J. Hansens tegninger der
blev bygget.

En nærmere forklaring måtte til, og spøge-
ren viste sig blev inviteret ombord til mjØd

6

Beretningen om spidsgatteren
Elkaheth af Arhus

Elisabeth i 1985 i Knebelvig med
ældgammelt storsejl.

og beskpjter, da der var 50 året for hendes
s6sætning. Spøgeren - det var: Svend Arnold
Nielsen - kaldet Nold - dengang bådebygger-
svend hos Viggo Hansen, nu indehaver af et
bådeværft i Næstved.

Dette er historien
ft. O. Kokfeldt ( Nefa-lygte fabrikant )
havde i 1934 haft bl.a.. Nold med til kapsej-
lads i Aarhus ombord i en 30 m2 Hansen
spidsgatter. Underhjemrej sen fra sundetblæ-



s -tbr Eldre LltsfartQjer 

-

Prohlenr:: ..
komsten.. ::-
stgrre sp:J,:. -.-
bedre k..: -'

so.\1 > -
L:- ..4-r.,. i:n.

Efter l: i:.rr:: :.:r..-)!ron ilk Nold frie hæn
derr- K i.:;idt tr1 attegneogbyggeennyog
storre båd. Nold havde nogen erfaring i at
tegne og bygge kuttere, så ideen med at
snerpe hækken lidt sammen skulle pr@ves.
Viggo og specieltM.S.J. Hansen hævdede at
agterenden ville hænge i vandskorpen og
stævnen stikke lige op i skyerne, når hun
blev sØsat - der var lidt om det - indtil masten

Lrn som hun skulle. Og der
:n rmerllobende sø ind over

Fr:1 "r irl. i;t.l
t -,- -.- -,:r --:ll:l:lmtiag.--' - --: --Dirs;ns1.50

- .. :.. '.- >-::..:: -;...lf.';rl +] ll):.
D:. 

" -t;:e :r;egnrnger _reet til unde r en brand
r)S nsnin,ssmaden kan heller iklie huskes.
Prisen 1å et sted mellern 7000 og 8000 kr.

Båden blev døbt Jan efter barnebarnet og
overdraget d.3ll5 1935. På f/rste langtur
var målet HelsingØr. Det skulle vise sig at
selv i hård NV-vind kunne sejlene bæres.
Det meste af besætningen foretrak at tage
togethjem, så skipperen og Nold sejlede den
selv tilbage til Kastrup. I 1937 blev hun solgt
til Heilrich Theissen, DragØr og omdøbt til

7

Nådderne kradses op juni/juli 1995



HEEtr It Frå n 9{6 til I 956 hed båden Rolf og
aierln ar l-one og Per Sejersen, Roskilde. Se
senErel Bor-ee Fleischer havde den nu i ca. 4
år. o_s derefler Frede Hansen, Næstved indtil
ca. 1960/61.

Indtil 2718.- 1973 ejedes den nu navngivne
Elisabeth - efter konen - af bt'r.sser Johr.r
Christensen, Hørsholm. som so1st.- den ri1

mig. Hun blev op-eivet til at r rere e n l\ nr:
Hansen. Året lbrinden r.at der silt en n\ ln::::
i. som varbygget af spruce og k'uirrgele ;nj
den gamle.

1974 - Anholt
På Anholt henvendte en ældre Balladsejler
sig til mig og spurgte om det ikke var den
tidligere Rolf. Han spurgte til dels om den

gamle petroleumslampe - der stadig eksisre -
rer, men står hjemme - og den nye masi
undrende sig over, at der ikke var salin-eer på
den, desuden manglede den bagstasene. \-ar
masten afstivet nok i sø? Det r.ar den ikle.

Året efter blev båden rigget orn for ar ændre
på sejlf-gringen - den var meget lur.girig oe
har de fået dacronsejl. Masten har stadi-s
.lri11et. ire.jeg har endnu il<ke fundet fiem til
-::l ,'t'.-::-:,1.' ::.i_gnilt-j Og Lf.t1r ning,

1985 - Kerteminde
Hr orial ,, rt- j-, :ir.lt_! aet-. j.rltle og håb1ose
apterrn_e - Kokieldt i ille h-'r: - Jer iandtes
orn 1æl - Når resten af baden r ar si hand-
r,ærksmæssigt fint renoveret I Cockpittet var
ombygget til selvlænsende. Således spurgte

.:-,.- L..\ifdtto.jer

8

S@sætning efter grundig istandsætning d. 22. juli 1995
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f';...1 ;;,, ii-t.tt: \'ejret entlnlt varfl.ot. "Kanonir"-Niels og Bent S@rensen samt
.skibskat med Kronborg om,ttyrbord.

Nold, da han var kommet ombord. Indret-
ningen af sideskabende styrbord kunne hu-
skes nøjagtigt. Svaret var at ruftaget dette år
var nylagt med teak, og at apteringen skulle
være det sidste store projekt.

Det var svært, for hvor meget af det skulle
ændres, for at få noget ordentligt ud af det.
Båden var jo bygget til kapsejlads, men
fremover skulle den fungere på lange ferie-
ture. Nold foreslog, at det hele skulle ud, så
man ikke var bundet afnoget. Sideskabenes
konstruktion var, sådan at de hvert år skulle
tages ud, Og kIædningen smøres med lin-
olie. Dette havde kun været gjort nogle få
gange. Elisabeth trængte hårdt til linolie -
hun sugede til sig fire garige. Dgrken i kahyt-
ten kunne sænkes med 1,5 " og lidt mere i
forpeak. Spsætningultimo april 1986. Totalt
tom båd - det brugelige træ var stuvet sam-

men i forpeaken . Ca. 2 mdr. senere - 2. jluJi
afsejling på sommertur, med en ny og færdig
aptering, men manglede lakarbejde og fi-
nish. Hvordan ville den fungere? Fint, fint,
fint.

Stævnet i Ebeltoft
Nold kom ombord igen og godkendte arbej-
det, men syntes at apteringen var for utradi-
tionel. Kunne dog se det praktiske til netop
langturssejlads.

Vel hjemkommet fra ferie stod et ældre
ægtepar smilende og fotograferede Elisa-
beth. Det viste sig at være Lone og Per
Sejersen. De genkendte straks Elisabeth på
trods af teaken. Apteringen havde også de
været godt trætte af, men turde ikke gå i gang
med så omfattende et arbejde, derfor havde
de dengang udskiftet den til en glasfiberbåd.

9
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Kopi af brev fra Sejersen
Jeg sender som aftalt nogle billeder u.l'

tidligere Rolf af Roskilde. Vi havde båden
.fra attgust 1946 til juni 1956. I denne pe -

riode var vi rundt i det meste af DartrttLiri.
med den, foruden norske, svenske og.frrrri.
J'anande. Yderpttnkterne har været: Osl,
Grimstad o g ÅlandsQerne. Vi vor ct g sti i't r, -

nem de svenske sØer et år.

Rolf fik enny granmast i I95tt , . r' ' '
men blev aJkortet med 60 cnt. - : :

bådenuændret ivor tid. 1-i Å'otr:. :,;...' .-,
mand der hed Heinriclt lir. i r .. ,. -l'',. . .''.
Båden hed dengattq He'<r IL H,;i'.: ):1,i.. ,,t.j
Gerda, dera.f rtctvrtet. \'l iolgre btlLiett ril
Bprge Fleischer, Roskilde, der hatde dett i
3-4 år, hvorefter den kom til Næstved og
senere til Rungsted.

D et v ar me get hy g g eli gt at møde s i Århus
havn ogfå en snak om det kære skib og se det
i bedste velgående Lrnder lqndig pleje og
restaurering.

Mange hilsnerfra Lone og Per Sejersen

Renovering
Da båden blev tømt for aptering opdagede vi
at tre svøb trængte til udskiftning, og den ene
af de af de to gamle kølbolte er også frilagt,
skottet stod lige over den, så også de kan
udskiftes.

Færdiglakering af kahyt / forpeak, samt
ovennævnte reparationer er programmet for
foråret'87. Så nu skulle det endelig efter fem
år være muligt at starle sejlersæsonen tidligt.
Rigningen ændres / tilnærmes foto fra Sej ers-
ens tid, da den menes at være den originale.

De efterfplgende år blev Elisabeth alminde
ligt vedligeholdt, dog kunne vi stadig ikke

1._: .:i. at nåi hun blev presset bare lidt tog
:'..:. r,r mere vand ind. Derfor blev der i
- - -- ,-.,Jsct ud skråkølen og bl.a. fundet en
i:- ;, :tobeskade i blykølen, som havde
" - ,: .e med kølbolten lige under ma-
,:-'. : ; stederopafklædningenblevder

. .- . - -.:rr:. men lige lidt hjalp det. Vi har
:- : -. . -.' ,-rrd og Århusbugten igennem

-"--=. =- .i - .,sbareviliggetroligtihavn
r r - .r . :::re en time kom der ikke

Fim Har_soring r ioraret 1995 - og så kunne /
rille hun iklie mere. Bent boede ombord i to
dø-un og hret ;me - op på land
igen, hvorefter der forestod et større
kalfatringsarbejde - 192 meter i alt. Det var
helt utroligt hvad der var stoppet i nådderne
før hvor tid - bl.a. vindueskit der hærder op.

Endelig den sidste dag i ferien var hun igen
klar til at søsætte, og sikken en bog at sejle
med. Den opstramning af hele skroget har
gjort hende en hel del hurtigere, og hun
skærer bedre gennem kraps6en . Desuden
har et nyt storstijl også gjort sin virkning, så
nu bærer hun de ca.42 m2 som hun er blevet
konstrueret til og uden atvære blevet luvgi-
rig

Dette er om Elisabeth - I næste nummer
kommer der lidt om Bent og Marianne med
deres forskellige forudsætninger for at sejle.

Bent Sørensen

10

Stafetten gik denne gang til Marianne &
Bent, da de gerne vil skrive Bndnu en
artikel inden de lader stafetteugå videre,
venter vi glædeligt indtil næste nurnmer
på, at videresende stafetten.

Red.

t
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-\l t lokalinitiativ
- i det sr dfr nske

Nu skal det r ærc
ViidetS\C-.i.:r: '- -: -: :-:
lilleunde:..-: --,. : :-

n-- -

Sldlrr.-r.. - :' :.- .- --.:.::.:..n;eI. iSrenJ-
bor-s. F;:,-- - _: .rg -\isens. og Danmarks Mu-
seum fLrr Lr stsejlads på Valdemar Slot -
derlor synes det netop nu naturligt, at vi
samler os i et lokalinitiativ for ældre lystfar-
tøjer i det sydfynske.

Ved en hurtig gennemgang af vores
mediemsregister. har vi regnet ud at sydfyn-
ske DFÆL-medlemmer kan mØnstre ca. 50
fartBjer. Desuden findes der netop i vores
område mange æ1dre lr'sfartojer. somikke er
medlemmer af DFÆL. "Det svdfvnske loka1-
initiativ" kan måske råde bod på dette.

Et af de initiativer vi kunne rænke os at
beskæftige os med er, at holde et træf i en

n ækemrl i snumingen at august- Måske skulle
det iorte træi være r-ed Valdemar Slot -
hrem ved?

Mødet finder sted:
Onsdag den 13. marts kl. 19.00
i Fåborg Sejlklubs lokaler.

Tilmeld jer hos:
Michael - 62 68 18 94
("Passat"- Fåborg )
eller Mads- 641I 1216
("Nau"- Assens ) 76L
PS.
I må meget gerne tage andre interes-
serede træbådsej ere med.

Mads Lildholdt

Enrmes'*
Verdens førende i lok og moling

r Klor lok o Polyurolhan
r Polyurelhon lok e Træ grunder

-.r . r lnteriør lok I Skridsikker rnoling
I l! TfaB-, o yocht Emolie . Selvpolcrende

glosfiber og o Mono-urethon bundmoling

stålbåde H.F llllARllIE
lll. 62 24 2l 2l . Fqx. 62 24 25 75

i1

1l_l



Pluk fra Danabåden Viffert's logboe. 1995

Spændende træbade.- vi mødt€...

Dansk Forening for ældre Lystfartdjer

7. juli
I dag vurderer bådb1'-rgere D: :,
bade i Duseløkkc p., L' -.
liggerri irrdehl.r-t C -

efler Ø)lc| H, ,' .

brrrottt c I iL-
1'elie.

O: J.r - --.. -- l,. . ....N -.,t I l(,ttlJ\tcl
skude anltrl. re.l j--tiden rderbassinet. Vi
ilede til med at l'rolcle clet rnange rneter lange
bor sprl'd. rnens skuden blev vendt vindret.
Den vejer 20 tons og hedder "Anne Marie" af
Roskilde.

Dagen efter beundrede vi en sort skon-
nert "Carola" af Travemtinde, der lagde ud
lia GrenåFiskerihavn. Den førte et os ukendt
nationalitetsflag: Lodretstribet blåt, gult og
grønt. I det gule felt var der en stiliseret Ørn.
Vel et gammelt Bsttysk flag?

Til afien så vi i marinaen en smuk norsk
kosterbåd, dog en snyder for den var fra
1980 og af cement. 65 hjælpere smurte den
op på armeringsjernet. Yægt 27 tons. Flovt
måtte vi lære, at dens navn "Flatø" slet ikke
er norsk, men en pæredansk Ø i Guldborg-
sund, syd for NykBbing Falster.

Længere henne så vi en herlig tidligere
fiskekutter "Marie" fuaI9l9,- med tre glade
generationer ombord fra Ålborg Skudehavn.
Yngstemanden på 5 år, Sune, var bidt af at
sejle.

9. juli
Om aftenen løb Viffert stille ind på sin
gamle havneplads vedÅrhus Sejlklub i årene
1952-1992, så det var historisk.

F-u,;-r - . rt,;,*i rnin eanlle skippen'eninde
l"r1 -Fe;e::c- : J i::ieJe trtr urs. Hendes kære

",r:åJ'-Xo,. '. noed.lern atDFÆL
irar ligger en mrreskealder r,ed samme bro .

Hun havde netop været i bit til DFÆL's
t'estaften i Dagelpkke sammen med Erik og
Margrethe, der er nyt medlem med deres
smukt restaurerede spidsgatter "Joen". Joy
fortalte at "Pingvinen" har vundet harpun-
loggen, og at "Giga" også deltog.

Næste dag var det gråvejr, så vi kikkede
på SSB D8 "Jan", som i årevis står på land,
i s6rgelig forfatning, efter vor kære ven,
Poul Thorsagers død. Kunne den blot reddes
ned til veteranmuseet ved Valdemar Slot?

12. juli
I Knebel Vig såvi enflot4Jm2 kutter. Dens
træslæbejolle var tidligere redningsjolle i et
stort skib og ca. 100 årgammel. Hvormange
plastpionerjoller bliver det? Sgspejderne i
Knebel Vig B ådelaug havde netop fået skæn-
ket en gammel tidl. redningsbåd fra Kbh.-
Aalborg-bådene af en ældre bådsmand. Den
har nu kahyt, bovspryd og gaffelrig og hed-
der "Mj61ner" af Doverodde. Men der fore-
står en større renovering i vinter.

14. juli
Vi lå i Ebeltoft nogle dage og så Fregatten
Jylland. I det nærliggende bassin kunne man
hoppe ned og se en storbarkasse, som er en
robåd. Kopi af fregattens, som stod på dæk.

Næste spændene veteranbåd vi så var en
Måge (typebåd) fra 1911. Ombord var en
lokal bådebygger, fra Fregatrestaureringen,

12



Sven, som sidelobet,i,; l -l ar har restaureret
mågens dækog bumil H.rn rilllle med i DFÆL.

Om aftenen Så h,r 1,Jir restaurerede
Danabåd. Det giorde ,iE:§: it par sejlere fra
Århus, som har 'Stflr -l'. ;: ,,.r rneter i Egå.
De sagde, at der r,-,rr *: i i-rmeter blandt
DFÆL's træf.

16. juli
Onr;-:-:.- ..-- - , : . '"-

flefl Il .:- - .-
fotogr': -,---.-..- -'

Gud ske lov gik Jor-sen lidt senere .r.
vores plads i Fiskeribassinet, for der horte
han et pladask ved Viffert, det var nabo-

Dartsk Frtrcttut,t l'or c'ldre L.,stfurtQjer 

-fiskerens 81 arige SL,LSI. sonl han og nogle
tililende med stort be\\ ær lik llsket op. Han
cyklede dyngr.åd h.1em.

Næste morgen hørte r.i minsandten. at
den gamle mand igen var ornbord i fiske-
jollen. Og fl askerklirrede. Samme aften 1åvi
i Bønnerup og opdagede en DFÆL-båd
Toute La Vie" af Lynetten. Tegnet af

Slraebve-Hansen. Bygget i 1952. Parret
'.,, J: r,rlov og store planer om Nordsøen.

\ llr disse minder varmer i en kold vinter!
Lisbeth Kofoed "Viffert" 25 D2

13

Minderne :tilbage,: ': '. ''- , ",',
Mel.: Violer til mor
Så svandt den varme somme.r

kun minderne tilbage er

om tu-re ind i flordens lommer
om ankerpladser der

om nåt med barske tordenblger, '. :.' , ,', 'r.:, , .

om aften i morildslys

om krappe sprøjt så stævnen ryger
med friske salfvandsgys: ,

Minder er tilbage om stemninger, viså , ', ,.
om menaesker, vi mØdiq,- hvor g4gang vi 1å ' 

,,.

og i mprketiden vi drømmer og får lyst
til at sarnle NYE MII{DER vod . ,., .:: .'. 

.1 
r.,,,i

en sommerkyst
,,,Lishbth,Kofoed,'tr983

tl
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D'FÆL rabat på sejl
Som medlem af D,a- s,, =:.ening for Ældre Lystfartøjer får du
hele året 2A'. raz)-'.32 ^r'yra sejl ( i vinterhalvåret op til 25 %)
og 10 ohpareca'"'..' e' Du skalbare sigetil, nårdu bestiller.

* Vi kenoet e' -ass3 :' træbade og de helt specielle
hensyn 0s' s{a :aj=s tr s<s, master uden hæg-/
bagstag. ceiæs: ge s3' :a -as: og bom. derersvære
at fa fat pa r dag sarn: n:ange ai oe andre problemer
man lober ind i. En meget vigtig falctor for at du far
glæde af dine nye sejl, er selve sejlets facon. Denne
skal være anderledes end moderne sejl, -.og,hgr,har, ,. '

* Vores sejl sidder på mange træbåde rundt i hele
,Danmårk, §l,s, S 38 D z4Astral,,S 38 D l ,"Bela Amil'. ,

, Vi::har også leveret sejl til Spr:ingere,: ,forskellige ,

skærgårdskrydsere og mange andre. Vi hardesuden
leveret sejl og presenninger til Museet for Lystsej-
lads, "Runa", der sejler med gammeldags gaffelrig.

'' *,. Vi s14r,kunsejl i go'd.kv-atitet,dug, så uanset hvilken' ' kategori,ftg du væl r, er,du sikker på, at sejlet,
holder i mange år.* Du rer altid.rv6lksmmen til at kontakte os. Tal med
Karen eller Leif Boa.

§trandlodsvei,lS 2300 København S

I
I

I



Foreningfor ældre Lystfart@jer 
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30 m2 Utson Naval q*isgatter
S 30 - D zt6 sætges-
Båden er bygget i 1954
og fremstår original.
Blykø1.
Meget velholdt.
Pris: 60.000 kr.
Henvendelse:
Ttf. 39 66 16 1 1

Sælges
l: --',' S - lar"sen-spids--' '^38
=. j- -3 ]-B brer' - Tilsyns-
:og r.rn. rnedfolger.
To cylind. 24 NK diesel ilagt
1 984.
Ivleget fin stand.
Står næsten som original.
IMeget ekstraudstyr medfø l-
ger.
En båd der skal ses.
Pris: 90.000 kr.
Henvendelse:
Tlf. 75 64 65 74 efter kl. 16

Havsørn sælges - 31 fods havkrydser
Olle Enderlien konstruktion, 1 963.
Mahogni på eg. 9,50x2,65x1,55.
Kravelbygget og limet det vil sige helt glat,
hvidmalet fribord. Masser af blanklakeret ma-
hogni på dæk og i kahytten, teakdæk. 4 køjer
og masser af udstyr til tursejlads.
Nyrenoveret volvo penta MDIA.
Cockpitbænke skal bygges om,
teaktræ er indkøbt. Rullegenua. Ellers er hun
en velholdt køn dame.
Pris før forårsklargøring: 130.000 kr.
Ring for udstyrsliste og beskrivelse:
Lars H. Jensen
ilf. 31 83 34 63

40 15 13 93

15

Utson Naval
spidsgatter sælges
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30 m2 Berg-spidsgatterfra 1938. Længde Z.4Om,bredde
2.40m, dybde 1.40m. 6 hk. Johnson påhængsmotor.
Båden er meget velholdt.
Pris: 42.000 kr.
Henvendelse:
Tlf .: 65 36 20 20

t6
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Neptun sælges
Neptun e':- :::-:=-:- ='
tumblertype-' - ::*, : :-*'
1.75m. A'!=- - ' 

=' =

En hul I ,= := =- == a=l -31
flotle s a-. a -:' :3-eKi stand.
Præn' e'ei:,ere gange.
Volvo-diesel, samt meget eks-
traudstyr.
Pris: 175.000 kr.

Henvendelse til:
Bjarne Pedersen /
Wivi Eskildsen
Tlf. 53 73 02 37.

-, ., .. F,,.t'tiittlc.fbr ældre Lystfart@jer 

-

Annoncer i DF,lEL's medlemsblad
Annoncepriser i bladet er som fglger:
Helside400,00 kr.
Halvside 250,00 kr.
Kvartside 175,00 kr.
Som medlem af DFÆL ffu &t 5OVa rabat på ovenstående priser ved kpblsalg af båd.
I priserne er inkluderet billede eller tegning af din båd.
Annoncetekst m.m. sendes direkte til Henning Wind-Hansen, hvorefter vi s6rger for
udsendelse af opkrævning pr. giro, når bladet er udkommet.

Redaktion: Henning Wind-Hansen & Hanne Nielsen
Sats & layout: Medieværkstedet, Strandgård, Kerteminde
Tryk: Kjerteminde Avis Grafisk Produktion A/S, tlf.: 65 32 l0 04
Redaktionens adresse: Henning Wind-Hansen, I.A. Larsensvej 5,

5300 Kerteminde tlf. 65 32 44 74.
Stof til næste nummer skal være os i hænde senest den 1. maj 96

t9
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H::::::: ii ::,-J.-.:: l,S : Kn\'. forntand
L{ L:.::...:
5-:ltrK:'---- - -

tlt. arL,. bi :l ::

Wilhetm Grenzmann, XDY rcpæsamr
Hesætangsvej 73
3520 Farum
df.42951483

Knud Isager
Strardvejen 10
7l20Yejle Ø
tlf. 75 81 60 51

Peter Lorin Rasmussen
Egehovedet 4l Hov
8300 Odder
ttf. 86 55 64 00

Bent Brogård, motorbådsrepræsentant
Dalsvinget 13
lif)f)0 Frederici:r
. - -< Li I i- l-

Jeu Pcr:l--n- K"-\.S., ".\mbition'. historisk konsulent
63{*e.i ID
Trææe- 5-tf-l Sr-røritrag
df.6r al 61 8l

P -- S:. .r- :, -" !
D::-,r_1":: -: .: -

llft) Koo:::...-.
tlf.ll 1xl:,19

Monen Møller, Frem. 'Rosa", Konsulent f/register
Genforeningspladsen 47
2.100 København NV
rlf. 31 10 87 16

Aage Walsted, ThurØ, Konsulent som bådebygger

"Kort 112"
Århus bugtområdet
Kontaktperson: Bruno Jensen
AGFvei 2, 8260 Viby J

"SkarPksen" Næstved
Lars Jensen, "Skarøksen"
Søgårdsvej 51, 4160 Herlufmagle
rlf.53 75 16 44

Lokale initiativer
" @resundskapsej ladser" :

Kontakt kis og Gorm Boa, Frem, "Astral"
Fmmasvej 1, 2820 Gentofte
ttf.3t 63 09 52

%rysl1?rlft qiqg for æh&e ny#artøj e r
K.D.Y. Langeliniepavillonen 2100 KøbenhavnØ Tlf.33 1487 87


