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GODT NIYTÅR

Med dette lille og overskLlelige blad vil redaktioni:l
faerne ønske alle en rigtig glædelig jttl og et godt
nytåf.

At bladet er så beskedent sMdes udelukkende en
sund indstilling hos bestyrelsen om at sætte tær1ng

efter næring. Og da mere ryldige blade og andre
udgivelser i årets løb hLar tætet på, penge-be-
holdningen - så er der simpelthen ikke økonomi til
flere sider her sidst ph ilret.

Men når I allesammen har betalt jeres kontingent -

se andetsteds i bladet - kan I trygt stole på, at vi vil
udkomme i vanligt omfang og med flere spæn-

dende historier.

En lille reminder til sidst - husk billedeq når I
sender historieq debatindlæg, referatet m.v. til
bladet. Det gøt bladet pænt og øget chaflcefl foL at
netop DIN historie bliver læst.

S anne Wittrup, re da.k tio n
Hanne Nielsen, layout

"Skarøksen", Næswed
v: Kaj Æbertsen
Ytsavej 3,47OO Næswed
Tlf, 53 73 08 4t
"@havet", Sydfyn
v. Mads Lilholdt
Ramsherred 25, 5610 Assens
Tlf:5471 12 16

Forslkrfurg, fi inansiering og
bådebyggerattester:

Seilerfinans: H. C.Hansen,
Trommesalen 5, 1614 Køben-
havn R.-

Forsikrilg: Rene \Iarker (Allianz
\ordeuropa) tlJ. ll 62 i0 62.
mobil +0 +1 2) 29. (Henr-. Kt-\ til
Rene \l:rrker)

Yurderingsfolk:
Hans Emil Petersen. Svendborg
Ttf. 62 2t 33 73
Visti Kruse, Ringkiøbing
Tlf.97 32 t8 07
Knud Johansen, Frederikshavn.
Ttf. 98 42 25 72
Arne Borghegn, Græsted.
Ttf. 42 29 08 21

Johannes Hebø1, Årøsund.
TLt.71 58 13 11

John Kristensen, København Ø.
Ttf. 39 29 21 86.
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6 meter R-bacl retur
til seilkltrb
Usædvanligt ffiinfunir slal rtdd€ Gmeteren Oui
Oui

"Oui-Oui' hejses pa plads
KAS Foto: Henrik Effersoe

København AmatØrsejlklub
har taget et usædvanligt
initiativ - på opfordring fra
en aktiv gruppe af klub-
medlemmer: Bestyrelsen
har bevilget penge til
tilbagekøb og istandsæt-
telse af 5 meter R-båden
Oui Oui.

Bygget i 1922

Båden, som er br-gget i
l()22. forærede Magrsirr

direktør §Tilliam Vett
nemlig til klubben i 1923:
Ideen var at klubben i d6n
kunne uddanne medalje-
håb og gøre landet og
klubben gældende på de
danske og internationale
kapsejlads-baner. Men da
det viste sig, at klubben
ikke rigtig kunne mønstfe
de rette folk til at sejle
båden, blev den solgt
igen i 1927 - i god forstå-
else med giveren.

)J

Genopdaget i Køge

Mange år gik - og fbr
nylig opdagede nogen. at
ganrle Otri Otri stod pi
lystbådehavnen i Køge og
var billigt til salg. En

grllppe klubmedlemmer
iirreslog nu deres besty-
relse. at man generhverwe-
,1r b:rrlcn soir) en anden
:1.rg: khrbbircl cnci de
g.rftclriggcre og spækhug-
gere. som klublren ellers
råcler or.er.

God indsats kræves

Båden blev købt for
15.000 kroneq og der er
foreløbig bevilget 2O.00O

kroner til materialer det
næste halvandet år.

Bådens stand gør, at der
skal gøres en god indsats;
blandt andet skal hækken
forlænges med 3/4 metet
og de fleste svøb skal
fornyes. Mast og rig er
derimod i fin stand.

Frivilligt arbeide

Det er meningen, at alt
arbejde skal udføres som
frivilligt og ulønnet
arbejde. Som rygrad i det
praktiske arbejde og
ansvadig for projektets
gennemførelse overfor
bestyrelsen er der dannet
en styregruppe, som dels
består af folk med praktisk
håndelag og forstand på
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"Oui-Oui" på havnen iKøge Foto: Henrik Effersøe

træarbejde - dels af De
Fæle Medlemmer med
teorien i orden. Det er så
meningen, at det prakti-
ske arbejde skal laves af
alle klubmedlemmer, der
har lyst til at give en hånd
med - og restaurerings-
arbejdet er allerede så

småt gået igang...

Hvis nogen vil vide mere,
er DFzIEL-medlem og
initiativtager Henrik
Effersøe, Bel Ami, den
rigtige at kontakte.

s-u.)

Dropper deltagelse i forårets båd-
messe

DFÆL vil ikke være at finde ved forårets bådudstilling i

Bella-centret. Bestyrelsen har besluttet ikke at deltage i

arrangementet med den begrundelse, at Danmarks
Museum for Lystsejlads heller ikke deltager, siger
bestyrelsesmedlem Ole Heilmann til bladet.

STD
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Kapsejladsen \-ar crr sp'rredt affære

Til gengæld bler- der hygget ved
Kort 1 12's Festuge sejlads i ilr

Norsrninde var dette års
startsted, og der endte
med at være  bhde-
Hvorfor er resten ikke
interesserede!? Har
bådene ikke godt af at
komrrre ud af havnene?

Efter lidt misforståelser fik
vi adgang til klubhuset,
men lørdag; morgen var
vejret så fint, at vi valgte at
spise morgenmacl udenfor
pe tcrrr\sen. \ ille dcr
r'lrke1ig ikke komme flere
end os + både: Kirsten.
Ran II. Tahoo og Elisa-
hrtlr: I dc red lrordbojcrr
stcldte Susan til.

Starten var meget lang-
som, da der næsten ingen
vind var.Tahoo brugte
mere end ' time på at
komme over lin1'en, det så

mere ud, som om de
foretrak at drive til Hou.
Elisabeth mltte i ir
fungere som hjælpebåd i
tilfælde af, at der blev
motorproblemer med de
andre. Skipperen turde
ikke tage ansvaret med at
sejle for sejl, da førstestyr-
manden var trlevet stukket
af en hveps, der geme
ville have en tår øl til
skippermødet.

Kapsejlaclsen blev en
meget spredt affære og
ved Marselisborg opgav
Susan og sejlede sydover
igen.

Vel ankommet til SBAs
klubhus, var Lili fua loy
ankommet, og senere
kom Birgit og Asger fra
Bum. Kassereren, der nu
sejler plastic ankom med
sine gasteq og - som den
store oYerraskelse -

Usbeth og Jørgen, Viffert
af Hjarbæk. De var korn-
met til Aarhus i anden
anledning og ville gerne
hygge sig med os andre.
En rigtig dejlig aften med
harmonikamusik efter
fællesspisningen.

Ny'formand'

Et fast punkt på dagsorde-
nen ef også her safllmen-
sætningen af bestyrelsen.
Bruno ønskede af fra-
træde og John Knudsen,
Tahoo blev valgt med
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- -- ..'--.1trr.,)n.,\fl]e r-ille

:tr:r1c rirrsætte, o5; irr-is

ir:Scr.r har-de noget imod
uLt. \ ar ,fesper ex. Emma
r 11Ig til det samme, da

hln r-iile gerne holde
kontakten med os andre.
Den-ed blev det.

Det andet punkt er
uddeling af ,,præmier"
herunder Rummelpotten
og vanclrekruset.

Bent har a1le de andre år
været så god til at formu-
lere. hvorfor der uddeles
erindringsglas. så det har
vi grinct ntegct rrl. I ir
måtte han melde fra pga.

chock ol-er hvepsestil(ket.
men førstestvfinanden r-ar

kommet sig så meget. at

htrn overtog opg,l\ ert:

Ran II sejler jo altid
hurtigt, så vi kun ser

hækken af hende.

Kirsten er god d at følge
med. Tahoo havde som
ovenfor næYnt §tart-
problemer, men de nåede
dog at hente så meget
ind, at opløbet var rime-
ligt alligevel. Elisabeth,
der måtte sejle for motor,
var udenfor nummer.

Rumrnelpotten uddelt

Til vore ikke-tilsejlende
gæster var der også

erindringsglas.

Rummelpotteris kom-
mende aftager bestemmes
af de tre, der har haft den
i de foregående år. Asger
fra BUMM var ordfører, og
med mange omsYøb Yar

man bleYet enige om, at

dette års modtager skulle
være den pefson, der stod
for de fine indgraverede
glas - mig, sagde hunden.
Endnu engang mange
gange tak.

Vandrekruset har ikke fået
ny ejer, da Finn ikke var
kommet fra Bønnerup, så

nu må vi se til senere.

Lokalbest-vrelsen havde i
o\-rigt rettet henvendelse
til sekretariatet fbr at få
n\-este oplr'sninger om
medlemmer i lokaiom-
rådet. Der var mange
medlemrner. 22, men
underligt nok ikke
..Elisabeth'. trods det, at
hun har været medlem
lige fra starten. Opgiver
PC'en når der skal foreta-
ges rettelser'/

Bruno med RÅN flvar da
heldigvis ikke i tvivl, så vi
fik også en invitation.

Mor Elisabetb, Årbus

6

Husk at betale
dit kontingent

Administrationen håber, at
I alle vil hjælpe dem og
betale jeres kontingent til
tiden - det vil sige senest
10.1.1998.

Så kan Hanne og Jens
forhåbentligt undgå de
samme problemersom i

indeværende å[ hvor en
del af medlemmerne fØrst

betalte i løbet af året.
Derfor måtte deførst slette
og senere genoprette de
selvsamme medlemmer i

vores register, hos Avis-
post osv. surt og over-
flødigt slid - især når det i

virkeligheden er et stykke
fritids-arbejde, siger
administrationen til bladet.
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Lykke er ,.

Et medlenls tilosoferen
over glæden r-ed at sejle
Lykke erså mangetin&
Men det kan blandt andet
være: At man - efter i 3O hr
at have skottet længsels-
frildt til sommervandets
sejlere - når dertil, at det
er blevet ens tur at give

sig selr- iot- til det t:,gs.r

Og at man er sa heldig at
finde en køn, blank-
Iakeret 25-irig træfolke-
båd, som tidligere ejere
har passet godt på.

7

I l-1*ke er også - når man så
I ikk. krr, f;l plads i den

tystbådehavn, man havde
tænkt sig, og i stedet
finder frem til en anden,
som viser sig at have
kvaliteter, der overgår
den, man egentlig gik
efter. Hvor vi er nogle
stykker, som er ganske
forskellige og som har det
fortrinligt med hinanden.
Og nhr safitme havn ligger
lige ved porten til noget
af Danmarks bedste
eldorado af et øhav,hvor
vi i al hygsomhed
onsdagsdyster og week-
endturer mod og med
hinanden.

Det er også lykke, når
man fhr øje pe De Fæle,
melder sig ind og oplever
sommefstævller @age-
løkke og Fejø), hvor man
lærer nye, rare mennesker
at kende.

Lykke er, når skipper-
inden ikke ,,står af', efter
at man sejlede hjem fra



"Lykken er.... " Fotos: Jørgen Heidemann

Fejø, mens der stadigvæk
var lidt mere end luft
nok, så hun blev ganske
betydeligt gennemvædet
af Staaldybet og Storebælt,
men godt vil med til

vands igen under mildere
omstændigheder.

Så får man lyst til at yære
med til at interessere
andre af bådfolket for

B

- rrg snirirer efter r
snak red general-
forsamlingen et læserbre
til sin klasseklubs blad or
De Fæle i det forfænge_
lige håb, at de vil optage
det og dermed prøve at
hjælpe os til at prøye at
blive lidt flere fæle !

Men lige nu står vinteren
for dørcn - og vi må vent
lidt endnu, før vi kan
komme derud igen. Ud a
blive våde, ud at få så
meget sol i hovedet, at
man gløder. Ud på årets
første Lyøtogt på kryds uc
ad Sønderfiorden, langs
Horne Land, banke i sær
sø ud for Sønderhjørne,
gå en tur i land.

Ud at ligge for svaj for en
let fralandsvind en
forsommersøndag lige
udenfor §sten på eksern_
pelvis Illumø, iagttage
strandfuglenes gØren og
laden, indtage sin frokost
- slzØmme i land og blive
jaget ud i båden igen af
ihærdige måger, som ikke
fandt ens besøg yelkom-
ment - tage sig en mid_
dagslur på fordækket.

Jamen - det er da lykke,
ikk' oss- da ?

Jørgen Heidemønn, F D
5 O6,,,Scberzo* øf Føldsled
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N)rt fra \lusee t

Museet tar rTlere

plads

- og både i og udenfor museet er der gang i
restaureringen af 6 meter R-både

..: *. :..:.. j:r:11.a:ta1ef

---. -:'g,cs\nger

.:.i. .- - :--1,-l '-tdrik-

.: - - : t- -..-; Dc Frle
,.r-g \l-i:rr: ,\r1i \.tIe
rilcgct tilirctlsc med:

I Slottets norclre længe

står museet Gmeter R-båc1

..cutty" (KDY 1931) (6 D
4». og Jolrn Valstcd er i

fuld sving med at gen-

skabe det oprindelige
dækslayout med to åbne
cockpits. Selve skropSet er
aflrøvlet og de flotte
nr:rhogrribord blotlagt.

\bd siclen af står ..Norna
\rI" fra 1937, købt afbaron
Niels h.rel-Brockdorff. Den
havde ligget i Lynetten
Havn i fire år uclen nogen
fbrm fbr pleje. Skroget er
klædt med oregon-pine,
hvor hvert bord er i fuld
længde! Dcn blev oprin-
dclig bygget til ltuonprins
Olav af Norge, så der er
ikke sparet på noget.
Denne båd føres også

tilbage til sit oprindelige
udseende; endda med en
ny blykøI.

Endnu en prinsebåd

..Noreg III" - en usædvanlig
flot sekser fta 1979 - er
netop blevet erhvervet af
Mads Lildholt fra Assens.

Den blev ligesom Norna
tegnet af den navnkundige

Som en n.rttrrUg l, ,rl.ert-

gelse af De F:rles rrbeide
lykkedes det s,lm btkcndt
at åbne ..Danmrrks mu-
seunr for Lr.t.cil.rtj. pr
Valdemar: )1,r1 I lt1L71,

Jeg kan firrttllc' tc: .Li !1ct

går godt. og i1t mll:(ci rr
levedr-gtigt. ,\1inSc
udlændinge nrisunder os.

at vi har ct :idrrnt rpe-

cialmuseum - for seh,om
der findes mange flotte
museer i udlandet, så har
de alle den fejl, at lyst-
både kun er med sammen
med andre fartøier, der
intet har med l),stsejlads at
gøte.

Allerede fra starten var
Slottets søndre længe

fi.ldt helt op med ting og
sager. Vi forfiner stadig og
finder plads til mange
effekteq der natudigt
hører med til vort formåI.

Lige nu er der sket det

glædelige. at 360 kvm af en
stor bvgning ved siden af
Skrttets gamle ridehus er
trigjrrrt til os Det ben-der.
lr r i nu krn srrrlle llere af
\'(-rlc it.)rla nln:eale bilde i
..rirmrr hrl.\'i har nu 3J0
:t\ )tlrrllc(llertlttlrr. nlen vi

1.irrr plads til ilere .

\bre seneste
nr-erhven-elser er en
sakaldt Sr endborg Junior-
bnd«meterivand-
længden, tegnet af Henry
Rasmussen og bygget i

1945), en juniorbåcl fra
1952 og en Skælskørjolle
fra cirka 1950.

5-metere reddes

Vi er mange, der mener, at

seksmeterne er de mest
elegante og smukke både,
der nogensinde er bygget.
Vi har måske 10-15 stykker
tilbage i Danmark, men
de er næsten alle
ombl gget på forskellig vis.

9
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Baronens 6-meter Foto:Jens poulsen

JohanAnker.Båden er købt
i USA 1989 afen dansk
bådebyggeq der boede der
i en årrække.I1992
flyttede han tibage til
Danmark, oig tog båden
med. Den har den har
sevf'øgeig derfor ikke været
registreret i Danmark fØr
og bør tildeles sejlnummer
6D63.

Sekseren ..Æda" (6D 59),
tegnet af Bjame Aas, ejes
nu afJørgen Jensen,
København og er før
blevet omtalt her i bladet.
Og endelig har Kjøben-
havns Amatørsejlklub købr
Johan Anker seksmeteren

..Oui Oui" fra 1922 for at
sætte den istand som
klubbåd. (Se artikel
andetsteds i bladet. Red)

Museets Morgan Giles
sekser ..Dana" (5 D 35) fua
1927 sthr nu i vores nye.
museumshal. Vi har dog
endnu ikke kræfter til at
restaurere den.

Vi ved, at der både i De
Fæle og udenfor findes
flere 6 meter R-både. Det
kunne \Iæfe meget inte-
ressant at hgre, hyordan
de har det....

BentAarre

t0
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Marc Goethals. Baron
De Giey'aan- 163- 9UO
De Pine, Belgren.
.Trold'- Øresunds-
krydser

Kai \\bhlenbcrg
Hochstrasse 1 +. 2+r)-19

Flensborg.
,,§7eb". Int. 5.5 meter

Merete Strøbech,
Amagergade 5, st., L423
Københar-n.
*Bette C)le , Spiclsgatter.

Lars Esben Hansen.
Ramsherred 2,5610
Assens.
..Susan". 30 kvm Spids
g:atteL

SØren Noe-Nygaard,
Nordvestpassagen 31,
8200 Århus N.

-Tjalfe". Soidsgatter.

Villy Poulsen, Lindestien
16, 3OOO Helsingør.

-Sirius". Nordisk Folke-
båd.

John Rauth Knudsen,
Maden l4,82lo fuhus V
..Tahoo". Nordisk Folke-
båd.

Lrrs I)rcjicldr. Rormo:e-
\ c: + +. ++ttt t K,rlundbr,irg
.Ilrl ll kr nt Spidsgartcr

Torben Hansen. Birkc-
bakkeme 6. l-tto
Ølsted.
..Leila". 20 I«-m Snitls-
gatter.

Hans-)grgen Christen-
sen, Fosdalsvej 27,
Lerup, 9450 Brovst.
..Rio". Motorbåd.

Bjarne Melander Peter-
sen, Præstekæn-ej 11.
-16lio Koge.
Grr . Soidssirtrer.

Generalforsamling fastlagt på dato

Bestyrelsen har allerede fastlagt tid og sted for den ordinære generalforsamling til
foråret - så reserver allerede nu Lordag d. 21 . 3. 1998. Forestillingen starter t<t. t S.OO og
foregår i København - nærmere betegnet i Københavns Amatørse'jlkubs lokaler på
Strandvænget. Nærmere i februar-nummeret, hvor også den officielle indkaldelse ifølge
vedtægterne vil være at finde.
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HVOR KASTER
DU DIT
ANKER?
- prøv på 55o 12,70', N

s I1' 12,30', Ø!

Så fik Poul Silberg
pullerten i hånden
Ved Sommerstæ\met i Fåborg fik Poul Silberg - i lerrrreu
-overrakt hædersbevisningen ..Den grldnc Pr-rllcn tor
sin indsats i besq'relsen gclrncrll rigtig nr.rrrge ar For da
pullerten ikke var til stecle pa stir\-net. m:Ltte rlct blir-e
ved teorien.

Det er der nu rådet bocl pa. iclet O1e Heiln-rann over-
rakte Poul Silberg omtalte pullert r-ed Kobenhavns
Amatørsejlklubs standemeclhaling i efteråret. 

Sta

Stævnet bliver i

Assens

Det ligger nu fast, at
D.E,Æ.L.'s sommerstæYne
1998 skal holdes i Assens.
På grund af forskellige
misforståelser har det
indtil nu været uklart,
hvem der ville ligge klub

og faciliteter ti7 hrets tr:æf,
men nu skulle alle uklar-
heder yære ryddet af
vejen: Assens sejlklub har
i et brev til bestyrelsen
officielt bekræftet aftalen
om, at klubben vil holde
199&stævnet

St/Y

Her finder
- En n,v" lystbådehavn
- Ledigefaste pladser
- Klippekort for 6 overnat-

ninger
- BLÅ FLAG i havnen
- B ade- o g vas kefaciliteter
- Legeplads til børnene
- Grill, hiosk og kro
- Købmand med ferskvarer
- By strand og smuk natur
- Færge til fastlandet på I 5

min.
- Olie og benzin på havnen

På gensyn

Agersø
Lystbådehavn
Havnefoged:
Erling Christensen
Tlf. 58 19 80 7s
e1.21486185

12



ffi§ryf til æsffmr&mwrukæ

§ær ænhven årwmffiffiffiffisffiffi
Og du kan få mere at vide!

En tankcr,ækkendc
artikel i det norske
"Båtnragasinet,, 5/94
beretter ont et
interessant 1;tn gti,1:-
forsog. Igennent c_ .i:
fulgte redakri,rn-r.r
10 lak- og
imprægne rirtgs-
systemers holdb.Lr-
hed og egenskairtr
på forskellige
træsorter uden :rr
fØfe prøYerne.

man kan tale om cn
hemmelighecl bag
disse kendsgerninger
ligger clen i Epifanes
maritir-ne baggrr-rnd.
['cl over Danmark og
I:nglancl er cler stort
set ikLe andre lancle i
verclen. cler har så
glntlc sofarts-
traclitioner som
Holiancl. Og Epifanes
er et hollandsk

Testen der både bler tbrct.illrr i ::ilt ()g
ferskvand, l,iste, at de tr:rpr,rr-i (:rr \;ir
behandlet mecl Epitane: og .itlr tjc r;tcr
fem lag lak mecl meilentslibnir-rg. sonr
foreskrer.et af r-irksomhctl.n. .,rr ,-rhe_
rørt.. af det lange opholtl i r:tndcr. I]eclste
opnåede nted C)x-atrol. Ben:rr og
Epifanes. Den Epitanes-bchrrntiiiilc
træprøve var imidlenid den r-nirtist slicltc
og havde bevaret clet n-ktestc lag lak Hvis

kvalitetsproclukt
uclr-rklet af proclllcenten i tæi samarbejclc
nteri l)en Kongclige Hollanclskc Marine.
Uene prr gmnd af ntarinebutikkernes
ottske om en "hø1' omsætningshastighecl,,
ontkring et ',smalt,, procluktsortiment. har
fpit:tltt. lrcsr:er nrt.cl lt trrnge intl pa
det clanske markecl. Det er meget slncl
fbr cle danske sejlere, mcn opgiv ikke af
tlcn grrrrrtll Rirrg til irrrponørcrr i D:rrr_
markl:

Eptrlres*

BÅDEBYGGER IIANS FoKDAI, HF-MARINE
57 62Yester Skerninge telf .: 6224 2I2l



Øhavet
mØdtes
igen i
Korshar.n
l4bidc modte op til
klubbens andet stævne,
heraf var de tolv gamle
DFÆL kendinge. En
enkelt kom helt fra
Aabenraa - hedigt. Men
også to nye havde
fundet vef til stævnet.

Velrrrdsigten hrr q cek-
enden ændrede sig fra
dag til dag op til r-ores
træf. Der var båcie tale ctg

tordcn og hlrrercjr..a
det var med en 'r-is ltor-
tion sommerfugle i
maven, at Jeanette. Pellc
og ieg sejlede fra Assens
freclag morgen. \:inden
var jævn til frisk fra S-S\l
og vi kunne lig5e netopt
holde Helnæs Fyr (Cap
Helnæs), Selv om den
sædvanlige høje krapscr
gav en del pælebanken.
Fra Helnæs fik vi liclt slæk
på sejlene og Sønder-
hjørne (Cap Horne) var
rundet inden vi så os om.
Efter fem timers sejiads
nåede vi Korshavn. Her
var "Bjørn" af Nlarstal

allerede ankommet. En køn
og velholdt platglfrer at
Berg.

lnden for de nr..rte pxr
timer ankom Terl{en.
Sprar- Pa-sseu. Tarz-an ,:g
dette å"rs arrangortT:

-Iurel. Fåtuglen og
Scherzio tra Falsted- Også
\iels kiggede forbi i sin
Åtborg-jolle. Snart kom
der liv i snakken, både i
det skØnne lille forsam-
lingshus og på havnen.

Lqrdag var vejret som det
havcle været i hele august
måned. Formiddagen gik
med snak, baclning.
gåtule og en tur til
kobmander-r. \lic1t pa
dagen ankon'r .Tol og Saga,

\ogle satte signalllagene
(hr-er mand sin ma«le) og

f'estligt så der ud i hav-
rren. KI. 15.00 afholdt vi
den officielle del af
stæ\,net. Helge fortalte om
'1( \r\ rclscsarbejdet og
\.i:ciracl fbrtalte om

:. .-:: kursus i opmåling
, - -..-u u natr,rrligvis om
: :t-::ti:::.t\ ttet I Ilrborg.
Dcsuden blev vi enige om
Øhavets stæYne aflroldes
på samme tid og sted,
næste år. Også vinterens
aktiviteter blev diskuteret.
VintermØdet aflroldes
igen i marts. Desuden er
der forslag om forskellige
kurser:

1) kr-irsus i linietegning

2) kursus i bygning af
halvmodeller

3) aktivitets veek-end: sy
dine signalflag

Ø-havets stævne'97 Foto: N/lads Lildholdt

14



I Derudover yil der selr.fol
gelig være frit slag meci
hensyn til ar indk.rl.lr .

møder. ktrr.cr , ,. .

drag, met-r rtlr.,.t:, -. .
vidt muligt i.!.r-:t: ;:-
bladet. -\Iertlct -, JrL,ca cn
time. Da r i kom tilbage dl
bådcne. ankont Maud.
Senere ankom "Grethe,,
fra Faldsled og ,,Marianna,,

( efter otte rimers sejlacls)
fra Aabenraa.

En hyggelig aften

Kl. 19.00 mødtes r-i i
forsamlinp;shuset. Seh,
besætningen lia en
plastic-fotkebacl fik ktv ar

Forkert fotograf
Ved en beklagelig misfor_
ståelse fremgik det af
sidste nummer af bladet.
at de flotte fotos fra
Stævnets Kapsejlads i

Fåborg var taget af Jens
Poulsen. Det passer ikkel
De er taget af et relatiW ny.t
medlem, Ren6 Gordon.
som på davaerende tids_
punkt var uden båd oo
der-for heiligede sig foio-
opgaven fra en ledsa_
gebåd. I dag er Ren6 den
lykkelige ejer af en 26 kvm
Hansen Spidsgatter.

$a

-havets stævne'g7 Foto: Mads Lildholdt

komnte inclenfor. Nogle
harcle lat-et mad i båclene,
andre i forsamlingshusets
fine kokken. Det blev cn
hvggelig aften. Gunnar
fortalte en Iang række
morsomme historier fra
sin hjcmegn og JØrgen,
der havde forbereclt en

sangbog, spillede for på
sin klarinet.',Øhayets,,
vandrepokal, en halv_
model af spidsgatteren
Mita, blev uddelt til
Michael for sit store
arbejde med årets
sommefstævne.
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Ø-havets stævne'97 Foto: Mads Lildholdt

Næste dag blev der ryddet
op i forsamlingshuset.
Vinden var jævrt fra S, så

det tegnede godt for
hjemturen. Vi fulgtes med
bådene fra Faldsled, der
dog havde tid til en
frokost pir Lyø. Cap
Horne og - Helnæs viste

sig fra deres gode side og
kl. 16.30 lå vi igen ved
broen i Assens.

Regelement

Regler for optagelse Lf flttøier
i DFÆLi f^rtøisregister ... og for
legelmenteret standerl'øring:
Fartøjet som er dansk lrygget,
clansk konstrueret og oprin- \

clelig konstrueret som lystfar-
tø.ier og sotn er dansk ejede er
selt'skreune emner til opta-
- .'i.r e'.

' , | 'r)' irl'udenlandsk ber-
. i.i. ,,i: i. ,tl.)rittdelig er kon-

. ,,. .1,!t;n.lttjar og
s,:,iir i:e.iutder sig pci danske
l.tcettder kcut også optages.
Fartøjerne skal som belbed
uære tcet på det originale ucl-
seende. Jør de kun (,plaqes i
foreningens dulubase og i
DI,raLLs Iartøjsregisteli huor de
uil bliue optaget i følgende
grupper:
Gruppe I
Ontype- eller klassebåde med
angiuelse af eierforbold.
Gruppe II
One-oJ.f fartøier mecl angi-
uelse af ejerforbold.
Gruppe III
llcltorbåde med angiuelse af
e.ierforbold
Registrerede fartøj e4 tilbø-
rende mecllemmerne, er de
eneste der må føre DI;.lELs
"Mågestander".
Krauene, uedrørende regle-
menteret standerføring, er
kctrrekt ctpfyldt når standeren
er rimelig intakt og kun fal-
met i begrænset omfang.
"Mågestanderen" er DF.lELs
"uisuelle kenclemcerke", og
bør derjbr jceunligt udskifies
under bebørigt bensyntagen
bertil. Et fartøj med en pjaltet
og falmet stander er en
skrenclsel for både foreningen
og fa.rtøjsejeren.
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Til salg Berg Spidsgatter
38rnrBerg sr.,rr!:.,::trr Di "Neptun" 1937

Fyr pa eg i..ij-rk og cockpit. oregon mast fra 80. Rustfri rig lta g6\b1ro 1001
fra 85. Lr'rl ,t, \HF fra bygningen.

sælges grundet rid og pengemangel. Båden har stået på land i2 ir og kan ses i
Lvnæs ved badeværftet. Trænger til istandsættelse bl.a. n1t lærred på ruftag (nyt
lærred tblger med).

Pns ) {lr l)

Ydedige rrplr :i.rLrrerr skrir- til Peter Christensen. po.Box. 353, shaur Island sØA.
98286 L S,\ eilcr Tli flr tr1 001 360 168 2837 (USA)

Til salg Spids gatter
Spidsgatter 27- nrg. l94y5D.
Konstruktør: Murermester Laisen, Middelfart.
Bådebygger: Ingemann Hansen, Middelfart.
Bådtype: Tumler efter Knud Reimers

Gennemgribende renovering er igangsat bl.a. udsffining af bjælkeværgerne,
egesvøb, røstjernsbefæstigelser. Kølbolte er rØntgenfotograferet. z cyl. y'Jlbin o-21
hovedrenoveret. Desuden medfølger bhdtrailer med kraftige hjul, godt lxlM
arbejdsbord, fræser med mange forskellige jern etc.
Kontakt fornærmere oplysninger Lars Dsfeldt, Tlf.:59 5l G2 93

Annoncer i DFItL-s medlemsblad
Annoncepriser i bladet er som følger
Helside 400,00k
Halvside 250,00l«
Kvartside 175,00lff.

som medlem af DF ÆL fåtr dt 50oÅ rabat på ovenstående priser ved køblsalg af båd. I
priseme er inkluderet billede eller tegning af din båd.
Annoncetekst m.m. sendes til sanne wittrup, hvorefter vi sørger for udsendelse af
opl«ævning pr. giro, når bladet er udkommet.
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Sejlcen
25aÅ ra bat på din

Som rnedjern af DF-€L tt: .--. --,.1::iet rtl : rabat pa nve sejl
(i r-interhalrerr:: k-rn du r-. : -:- -< t Du i;.i I{t 145"t O'
reparatio::cr- Du skat barr :rgc :1, r-t:i iu besriller'

Yi kender en mass€ ail rr..tb.rce ,.rg c. rcl: specielle her;sYn,

der skal tages. For eksentpel m.tltcr uden htkstag og bag-

stag. Bomme og master har one specielle beslag. der er
ranskellige at få, fat på. er blot nogle af de udfordringer' der
skal løses.

en vigtig faktor, når du
De skal konstrueres

både. Vi hat erfaringen fra mere

pL mange træbåde rundt i hele landet,
de to 38 nf spidsgattere Astral og Bel

sejl til Springere, Skærgårdskrydsere,
mange andre.

Irar at levere sejlene og presenninger
Runa med den originale gaffekig.

sejl i god kvalitetsdug og rigtigt godt
hvilken udførelse og kategori, du vælger, er

på, at sejlene holder i mange

I
I
i

Seilets facon er


