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Blaclet uclgives

Dansk Forening for ,rEldre

Lystfartøier.
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| \c,mrrlt plejer redaktionen kun at mene noget på
I .o."e olåds. når det har direkte med bladet. Denne gang
I ecr ies'en undtageise - som jeg selv retfærdiggør med,vilat ,
I -=.;nC", osså ha;med kommunikationen at gøre:Jeg slå
I er slag foi at DF,€L "gåt på nettetrr som det så fint
I n.aaår.mt"rnettet - son-r efterhånden mange har adgang til
I r'ia deres arbeide, privat eller gennem venner er som skabt
I til kommunikation i foreninger som vores' hvor afstandene
| "..,o.. og hlor behor-et foiet -eodt rad. for udr-eksling af
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Bestyrelsesmedlemmer:
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Stranclvejen 10, 712i:) Vejlc
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Jens Poulsen, Historisk
konsLrlcnt
Lodsvej 10, Troense, 5700
Svendborg
Tlt. 62 22 61
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N{otorbådsrepræsentant
Skt. Knuclsgade 2A, '1200
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ar fua en i Skagen
-: '- - r ,--::-r'--)::'(iktrrltlefilr

r : l. cr:-i:gcll kilri tilrtæl1e om sig selr- Nlulighe-

rir-i1rc cr r-tr-Ltltottltllclige - ()g sa n,ir clet clrejer sig om at
hor'nrt iunikere meci re;ten ai on-rvcr<lcnen Selvlrrl gelig

-komme på-r et større arbejde er det at
hoster det noget at
-1"rien-rmesiden- og arrangere de konferencer,
skabe selve
scnn cliskllsion.sklubberne på nettet hedder - men mon ikke
c'ler blanclt Dl',€L-s mange medlemmer er nogen, der ,
arbcjcler med Internetteitil daglig og som vil v:rre med til
at biinge DF,€L incl i IT-alderen.
af en
Jegiror, r,i kunne l"rave vlrkelig meget g1æde
atrrnetresten
til
og
hinanclen
ti1
t-r..rÅ"." kontakt båcle
verclenrr, som olaså vil finde ud af, hvad DF,€L egentlig er
for noget. Hl'is nogle nrener noget, tr:rff-es redaktøren på
E-n-railaclressen: sanne @ ing.dk
S anne Wittl"LLP. re da ktør
Vurderingsfolk:
Hrns Emil Petersen, Svendllorg

"Skarøksen", Næstved

v: Kai Albettsen

43

Ole Heilmann.
\resrerløkken 23. 2lO0 Brønshøj
Tlf. 38 60 24 57
Ilelge

lPa nettet

ntl

:L'tf . 62 21 33 73
Visti l(rlrsc, Ringkjobing

Yrsavej 3, +700 Næswed
Ttf, 53 73 08 41

'flf. 97 32

Tlf

bådebyggerattester:

Sejlerfinans: H.C.Hansen.

5. l614 Køben-

konsr.rlent

Tromrnesalen
havn K.

Lokale initiativer:
"Kort 1 12

Forsikring: Rene Marker

Arhlls Bllgt-o1rrr.idel
r-. Bruno ]er-rsen
ÅGF-\,ej 2, il2({ vibv

01

.i2 29 08

21

l,,hrnn.r Hrl'ul. \to.rlntl
'tlr. 7.i i8 ,13 14
Kristt nst tt. Ktrlrcnlrrr tt
J,,lrn
'tlf. 39 29 2t 8b.

Forsikring, finansiering og

Aage \X,histec1. B:'idelr,r,gget'

18

Kr-rud johanscn, Freclet'ikshavn
T1t. 98 /+2 25 72
Alne BorgJ'regn. Gr:r:sted

"@havet", Sydfyn
v. Mads Lilholdt
Ramsherred 25, 5610 Assens
Tlf: 64 7t L2 1.6

Forsidefoto: SIF er fletop

(Allianz N&deuropa) rJt. 43 62
40 62. mobll 40 43 22 29.
(Henv. KUN ti1 Rene Marker)

2

Ø

kommet gennem en af de
belgiske fluser. hror man skal
betale for hver .slusning.
Foto: Torsten Dahl

27 fods SIF tos t-rri'eir

Tur-retur

Sf

-dtparaåen

glirnrend. - '
underh,'1..1::.historie

og et klædeskab måtte
lade livet, så der kunne
blive 2 køier i forskibet.

,..iLlErrlr('

Det skul1e blive bØrnenes
værelser det næste år.
Dørken blev szenket 3 cm,
så vi fik ståhøjde (182 cm)
og endelig skulle vi have
nye madrasser. betræk

7

r

æ7

v

moto! kolbolte u&skilret.
samtlige spir udskiher i
bunden, kalfatrede
overalt, et n)t ror. store
rustfrie vandtanke.
redningsflåde monteret

o.s.v.
7

J

Papkas-ser på for:dækket

i)c'r ,, :il c1t tr:El. nten glacl
ienrilie. clcr ,sejlcclc :rf stecl
c1. 2(r.

.fLrui 199.1 n-rod
Niidclelir:rvct. Vrrres hlLs
havc1e vi pakket salnmen

og lejet

Herligt børneliv

I

l()9.1

tog rrrin l:rtrrrlie

-

Laurits 2 år. Elise .i år' og

tnin kunc L,nc - og jt'l
til Svane Nletllc Har-n.
Itt,rt'ri lrlrtlc krrl rt t'r'l
lil1e 27 fbds §ieclelisborg
platgatter. \ri c1lontle ont
det kornrncncle lLr' rlt krge
pi kanalelnc og till»'irigt:
en rrinter pa Nliclclclher-et
og ønsliecle clerfirr at
"prøvesej1c" birclen <lcrr
!iommcr.
Det v:rr starten af r,-ores
sorln-rerf-erie. så t-i sejleclc
vi:r Stralsuncl i clet ticlligcrr:

DDR hjem til Fyn. Vi var af
sted i 28 clage og havde
regnvejr r 26 dage, så da vi
nåede Brunshuse, Sifs nye

hjemhavn (sydvest Fyn),
havde vi godt kendskab til

uc1.

Jcg husker

stadig. at vi harrclc papkasser pli clækhct med
berrncberger som endnu

ikke var stuvet på placls,
cla vi noglc timer senerc
.qili irttl i Fr nslrrtr lt:ri n pa
A1s. Vi har.cle sagt til ;r11e,

Motoren, en Albin benzin,

ville sejlc cl. 26. Juni
12.00, fbr e1lcrs kan
rn:rn blivc rred med at

vi11e alclrig overleve en

fbrberccle sig.

at

båden.

r.-i

kl.

turlretur på kanalerne til
Middelhavet, og riggen og;
sejlene måtte have nogle
forhedringrr til hårdr vejr.
Så den kommencle vinter

Vi sejlede nu i næsten

blev motoren r-rdskiftet
med en 1i1le ny diesel

måneder på kanaler. Vi
havde aftalt hiemmefra, at
)

Efter Kielerkanalen gik vi
ind på de små kanaler og
måtte lægge masten ned.
3

det skulle være et års ferie
- lige fra stafien. Derfor
tog det 3 måneder at na

Middelhavet. I den tid
kom det os tilgode' at vi
havde købt en mLombardini diesel motor'
Vi mødte mange. der tre
stilie, fordi deres nrren-

I

overede Volr-o Penta stcn'l
stille. Til sidst r-ar det en
stående vits. at nar nogde
iå stille P.g.a. motorstoP
sagde vi "nå-.-.. \-olvo
Penta".

Det var el'r gocl ticl P''r
kanalelne. \ri havcle
bett'nenes c,vklcr nlccl, sii
cle har cyklet clet halr'e

fr.rnkri;l igrttnt'ttt l:tttu'
med kanalerne og P1r-rkket
spanclevis af fhrgt og 1l"r:r '

SIF Pa kanalfaft
rnecl en farlrilie fr-:r Nclrge'
I perioclel har''cle r''i
fc)rtt)jet c1e 2 skibc sam-

nlcrn. og cle
så

'i

Glade

masten, kom Mistralen, og
vores skiv blev Pludselig
lille og Middelhavet
meget stort. Vi 1å så nogle
dage og llttede veirudsigter - og Pludselig en
dagvar den der' Nordmændene og vi giorde

frit gi Plr besøg hos

sl1

panclekage r.

cn cllrg til \liclclelhzrvct'
uorncne f ik 1:lac1et og

for Spanien

Lige da vi havde reist

bctrt-r kunnc

Irirt.trrtlcn. lll!'ni \i \ci['tle. Pl tlt n r i- n:tct]t' r i

de gamle mlltte l"rve
m:rrt-nelaclc og lrltge

masten kom oP at stå igen

\ri sejlccle i'.tnge s"rmnlen

klar til afgang. for nu
skulle vi til SPanien'
HumØret var høit' da vi
næste dag 1å i en lil1e
spansk fiskerihavn'

I de kommende

9 måne-

der blev vi rigtig glade for
Spanien. Vi blev også
rigtig glade for vores skiv,

Skandinavisk møde i "rum"
sø.
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Legekamrnerater savnes

Den f'ølgenclc månecl
r i st illc og roligt

sr'ilctle

necl lengs spanske kysten.
Ud og incl af flskerihar.ne,
flocliur-rnclinger oq anhcl'-

pladser - .rlt'-t .1rl hi
clet r-ar' .qrrLIl' .r,

or'

r-:,lr
Sluseturfor

Det r.ar egenti:g -,, -.r
plan at sejle r.rc.: :r

SIF

Malrrga uS , ,\ ct-\ r:.. c . .
men syc] for -{Lc:ritte k, ,:l

,,,,:.-'.

.

vi ind i

har-nelrr cn

Torrcviej:r. ng rlrL I
1ic1t vores skæbnc.

En zr:gte tramontana
.r

r

Rørnene har-de pr clct
sidste savnet lesekantnterater, oll vi gan-rle r-i11c
gerne sl:i os 1i.lt til t.o er
flr nlart('(l(r'. I T,'t rr,r irj.r
var der masser af lar-rgticlssejlere oEI b()rn. Su indcrr
vi sJ o: olrr. gik Irolr'tr'r'rc i
spansk børnel.rat-eklasse.
bjrclen kom på land og
hler lrttrrdsrnLlrl - (,S f( )r itl
gØre en lang historie kort
lrlcr tlet til + rrrrrnetIer i

Torreviej:r. før

vi

()c cier var store skac'ler på
rnclre skibe.

beg1.n6l1s

Hjemturen på kanalerne
klarede vi på 20 dage,
hvilket vil sige næsten

l. L'.rtrtrlc't ]rirrlt ri
ioIr-to1t'l'en rLf en :egte

-l

i rtor-cl Spa
ri lu i hrr-n.

r:inror''rt:rnL

rricr-r. Goclt

uafbrudt sejlads. Turen fra
Middelhavet til Lyon
modstrØms på Rhonen var
hård. Her var det igen
skØnt med en lille påiide-

berufirrt 12. nten vr liL
clrrlligt og jc.g tLrrcle ikkc
tlvtte Sif p:i grLrncl af
nanglencle nraskir-rkrzrf t.

lig

Nri. mcr-r bortset fra ut

klampen pli agtercl:r-.kket
lrlt r |cr ct itU. ti )t1()it)in-

ger spr,Engt

og

motor.

Vi valgte at gå ud ved
Lubeck og derfra gennem
det sydfynske øhav til
Brunshuse. Det var en

f'enclere

srn2ldret - så slap Vi
Lrskaclt. Enkeltc srrå

fiskekuttere, ca.3tl fbc1. rer
sig 1øs ()g sank i llavnen

5

fantastisk fØlelse, da vi gik
på kryds i 3 beaufort op
gennem fjorden, og alle

clet p:t i:,rr.1

l)et skal

laves

boleproi ai. :p1r og llolte
skal tjekke:. krrliatlingen
r'llr't'scs

r

r.'.r

I t-tct tllin

mening givel et brrclsr-tl
soln .iet i Fa:rbolg kr-rn
arrlr'tltrtng til snolrlrcri ou
ikkc et reelt billeclc af
båclcrrs tilstancl.

I hr.ert fald var fire dage i

:
I
{

Faaborg ha..-n for meget
i-.i

.-

I

ior os. Hr-orfor dog ligge
t::

k

stille så længe. sPecieit

rrar træffel holdes i det
skønne sydfYnske øhav?
DF,€L's både er io fantasti-

Artiklens forfatter slapper af på dækket
vennerne r t'ntecle ndc Pa
iand. 13 mlineclels lejse

var slut.

Ikke sædigvelkomne
Sommeren efter valgte vi
ikke at sætte båden i
vandet. Vores husmandssted trængte til en ordentlig omgang vedligeholdelse. Men sommeren 97
var vi atter undervejs.
Denne gang i det sYdfYnske, hvor vi besøgte alle
de sydfynske Øer med
undtagelse af Birkholm.
Vejret var meget lint. og vi

havde en rigtig deilig tur,
hvor der blev badet, solet

og fisket.
Som n1'c medlclln'rer af
DFÆL lagcle r''i turet'r forbi

D,€FL s

ll

trtf i F.r:rlrur'!'.

ilket g'.lv stof til efter'tanke. Faktisk folte vi os

ikkc sPecir:lr i-ci1'lomn'-: i''i
s\.nes, clet v,L[ s\'lrrt ill
kommc i snzrk nrecl r.le
''grtrltl." l'!.rJtt i nr it"
kcclc nlrrmesi. rL-scrverede
ti1 vennerne og ihlie ti1

ske turseilere. Nu ovelvejer vi at seile en tur til
Ålandsøerne. Man kunne
sejle deroP sommeren 98
- syd om Sverige og hiem
gennem Gotakanalen
sommeren 09. Er der

ukenclie.

Irii DF,'EL-s kt-,ntot'

r'':rr

nogle der vil med

li

(!g\.t trircl, li,lt . ittri
ilikr r.rr' tilrt'rltltr. 'lil. r
clelop og blcr' 'inclslire-

?

Børnefamilier?
i

Pii trocls '.1f vores ikke helt
irelclige clebrtt i Dl',&L, er
r,i glaclc for at clel' fincles

vct" os flk bcsked om at
betalc havt'lcPenge P'.1

e:n lirrening

:rr,'nckot-ttclfet.- senere
rrllrctlc r i. rt l)FÆL i
mecllemn-ier l,i gratis. Vi
err-rskecic ikkc "llliclsr''n",

Ir

til netoP os

lomantikere tnecl cle
g:rrde skibe og ser frern

ti1

korlmenclc san-imenkom-

hvilket firlkene Pi korrto
ret \rar ret tiforslåencle
overtor, Det skt,lcles. at
clet på n'rig virkcr ret
latterligt, at en flok i:r:rc1e
sl<al gå onlbord i skil'enc
og vltrclcre denl. Skal et
skir virkelig vttrdet'es. sk:rl

6

ster.

l'Iecl seiler bilsen
Tcirstett
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'si.f"

Generalfors amling 1998
i Dansk Forenilg for ,frldre LystfafiØier
Indkaldelse til den

ordinære
generalforsamling
København

i

Bestyrelsen indkalder

herved til ordinær generalforsamling lørdag den
21.3.1998 kl. 13.00.
Generalforsalingen
afholdes i Kjobenhar-ns
AmaLør Sejlklubs [Jublokaler Strandr'ænget +3.
2100 KøbenhavnØ.

2. Godkendelse af

Acl tl. Jens Ponlsen er pu
r a1g og er villig til genr-alg. Kim Christensen er'
ncltråclt. Bestyrelsen

bestyrelsens beretning

fbreslår Michael

for det kommende år.
3. Planer for det

Christensen fra Fliborg

kommende år

Ad 10. Flemming Janerka

Dagsorden
ifølge r-edtægteme:

1. Valg af dirigent

4. Godkendelse af det

er på valg og onsker ikke

rer-iderede regnskab

genr-alg.

og statlls.

j.

Behandling af
indkomne fbrslag.
6. Fasgænelse af
kontingent for det
kommende år.
7. Yalg af formand.
8. Valg ai besryrelses-

Inden generalforsamlingen er det kl. 12 muligt at
kobe en -de fæle platte"
besrående af sild, laks,
fiskefilet, ribbenssteg, ost
og kaffe for 65 kroner.

medlemmer.
9. YaIg af 2
bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisor/
revisorsuppleant.
LL. Eventuelt.

Platten skal forudbestilles
hos KAS'hovmester
seneste den 18. marts.

Telefon 39

Svanemøllens S-togs
station.

Ad 5. Bestyrelsen foreslår
uændret kontingent.

r.a1g og er vil1ig

18 19.

§øbenhavns Amatør
Sejlklub ligger ved
Svanemøllehavierr, tæt

Ad 5. Der er ikke på
nuværende tidspunkt
indkommet forslag.

Ad 7. Knucl Isager er

l8

Se regnskabet på de
følgende sider.

pzi

til genvalg.
7
-t

på.

Dansk Forenilg for ældre Lysffartøier
Regnskab for L996/97
r

r

r

1, 1 t-t.1996-31.12.1997)
131 900

Indtægter

1riS

Konthgenier

990

Renteindtæger
af

8.3

hrclrnrl,i..'.--L c1:til,-:-

))

r.600
31

18i.416
UclgiticL

5r3

kontingents
Telcfon og porto

23.012

)

kontorartlkler
@r,r.rejse- og opl-rt

>lcl

1

2.509

soml<tIstn.

9.9
4 889

Svns- og notzrtllog

7 26

21

syns-oll nota
U
Træffestævne
Nlågestanclere

-

n.ve

f2

486

2.0
4 515

medlemmer m.v

2

Kartotek,rtirttl

1
14

Hj:rl p-SelvhiælpsProgram

7 07

r.262

Diverse r-rclgifter

19:i.102
(l (l)()

Underskud

L87.446

B

Dansk Forening for ældre Lystfattøjer
Regnskab fortsat
Aktiver

Bikuben. konro:9r_r3, 56.ll9i3b
Girokonto: 36o-7j5t

i.f

11

-,1.881

Kasse

I .089

Lager af mågestandere
Lager af syns- og notatbøger

.i.9 1 3

Computer: Salclo
afskrir.ning

100/ct

1

01.10.96: 8]97

af 13.890 (15 mclr.)1.736

.61i
O(r

I

27.602

Irlissir et'

Kapitalkonto pr'. 01.10.9(r

28.2 57..i9

Llnclersktrcl

-Ll.{)rr.()X

2r.602

2t.602
.gt'uncl. af æncilingcn af r-egr-rskultslir.ct fia 01.10.-j0.09. ti1 kalcncierur.et.
cl:rkker clette rirslcgnskab 15 nranecler. -l lllcr.re fr...t 1995/96 er cler.firr rkkcr
rllccltltgct. cll clc il<he el lrnriclclclllrrt samnrenlignelige. Der henr,'iscs clog til
r)r('(ll(nl5lrl.t(l rtr. i l.
P:r

Kustmp. clen

:i,,

1 1998

.folgcn .ferrgcnsen,

rc',.isor-

Goclketult trlette på gnt.ttcllcrg cfi.
rci bcrlcn t ce./

l,jolke. clen 7 I

lgg8

Flentlting .Janerlia. revisor
Ci

oclken cles ntecl .fb rbeb olcl clct

kassefrltrrnctl og bilag ikke bcrr
t'rt ret .fct rclctgt reuisionert
.

9

)todekalender
Kr-rrsct fi»egar i Assetl'
Sejlklrtbs lokalcr og :ri...

Ir E.rilUfl

.-

-'-

.

rttrtrts kl

er

is velkolltt-lc

'l-ihrelcling skal skc tjl

ii,irlrctlltevrt

' ,'..iir: i.'lrrh. ' ..:-. -1,. .t.ll,qct

t-ratr-rrligr

pri tlf.
6irl121(r - senest otl:cl:tg
clrn 25.trtltrts.

NIacls Lilclholclt
I.l.

'. lll!Ll.:ll

>] ullr n

. ..: . .:-.i'
-1,.t. lri,,t ri l-.rt'
Lcjlighecl ti1 rt se lllLlseet
og iu et incltrl'k rf t'cstalt., ....,.

Har du glemt

kontingentet
Ved udgivelsen af dette
blad ervi langtforbi den
10. januar, der - som

bekendt - var sidste frist
for indbetaling af kontingent til foreningen. Administrationen vil gerne oPfordre de af jer, som har
glemt at betale, til at se at
få den lille sag ud af
verden NU!. Hvis der er
nogen, derved et uheld
har smidt girokortet væk,
kan det lade sig gøre at
indbetale de 300 kroner På
gironummer: 360-7755.

sr//

rerir.tgclt af 6rnR-llaclcne
Cuttv og Not'na. Vi h:rr
f,ret kl' at llrnc et lokale
pii slottet, hvor selve
llc)cict holcles, 'I'ltg sell'
..kaf'fc og kage" rlecl.
Tiln'relcling er ilike nocl-

Nye

medleflrmef:
Thomas Agerbirk,

Holtumvei 75,
7100 Vei1e.

r.enclig.

Lordag clen 28.rnarts
11.00: I{ulsus i linie

Juniorbåd.
I<1.

.Jalhalla".
Mikkel Askmann,
Strandvejen 273

tegning.

I lrq- lrlcr r i ilttlr it t i t'rt
af nretoclerne til oPmliling
af håcle.

I lrl taget vi n:rste

skliclt og

1ærct'. hvorclat-i

opnli[ngcn oveltores til
tegneborclet. Skibs
ingenir,rr Karl I-ilclhr>lclt
har igen i :lr lovet at stjt

fol

rrnclcrr.'isningen.

10

C,

)c) 70

Charlottenlund.
MåIar 25.
..Savage Rose fV"

Jeppe Kildegaard,
Holsteinsgade 58,
st. tv., 2100 Kbh.Ø.
BB 11. ..Hliar".

.

Spidsgattere - de er min seilerstil
stafettens

forfanrr r:1.,r:-.rr: -:r'cirr .lr hore til i en "spidsgatterfikseret" familie

Diskussionen spidsg:::cr;
contra kuttere lerer si:l:

i bed>te velgående-

r-,g

'.:

synes alle, at nerop den
bådtype vi selv seiler i. er
den kønnesre den nrest
velsejlende og den mest
sødygtige. Fra barnsben har
;eg med åbne Ører nysger-

rigt lyttet til fars samtaier
med andre sejlere og
familiens gamle sofolk orl
valg aI ideelJe hadn per.
Jc'g el t-tr.rl,

:-

.:

-qr

'-

-

inclcloktr-in.-:'r. _ - l
ustlt i1t]),'rc '
llt,t'lr'.lr'rr ..1-, .:t'jlct lrcrrt r'trrt--: f.,: ..-ir r,
:ttlt(i.1..1. i .il.(., tr cr jr.r -lt(
:

I

"Susan" i 1959 som "svend ll',

t

mecl clc bcromte nor-skc

spidsg:rltclr. tlcr' lrrll , ,p

i

me11eu-rlrrigszrrL-ne l)rLt gte

sonr fanrilier-r sejlecle nrccl

sejl erln-etvsm;rssigt. rncn
ogsu Ras' (en gemmel

llr' .tr. I)r'l crtc:tt. crin-

alhussejJ cr) historier orn

hans båcl "Nurdug,,,

cler.

staclig havclc en ltalkrnfok.

sorl cler "clrr,'ssecle gnlclstØr- af" nlir l-ian sattc clen.
- Bliclen var en (r-tneter,
clel cngang havcle vtrnclet
en gulclpokal. N{it sejlerliv
startecle i en "nloseskllnr,, i

ltrnden af cockpittet pa
folkebåclcn FI) .16, Far
havcle selv byggct bitclen,

i

clrir-rgsl>illecle. jeg cr hclt

sikl<er p:t fra firlkcbucler-r. er
ct r,'ar-rclf acl lnecl l>lontnrcr
cler strir op af en blank-

l:rkelct klinkbr,.gget
s

i

sl<

ibs-

cle,

Brrrsestererl rlucsdc
Mit virkelige sejlerliv
startede dog først i efteråret
-55, hvor min far rejste til
Svanemøllehaven for at se
på en båd. Han havde

1I

tidligere været afsted for at
kigge båd, uden at vi dog
havde fået en, men denne
gang mente min to år ældre
bror at det var alvor, for
han havde set, at det store

kompas var med. Vi
ventede spændt, og
ganske rigtigt er par dage
efter blev der ringet fra
fyrmesteren på Sletterhage,
som var en god bekendt af
den gast far havde med, at
nu havde de passeret
fyret. Det blev til ofte år

nrecl llcl'lasplcls gattet'et-t
"Sr,'encl II". iliclen er i clrrg
rnccllet'tt af DF,IL. og er

i N1llorg.
til
:rnclret
Riggen cr
r:
kk.'l
t,g
tl.r.
krtt lrrit.
h

f'elietur til Kosteroelnc

unne scile med badene
lene- ,,:,g det er jeg ham i
rE negci tekner-nnrelig

jer.t'rl-rører-rclc

:kiltct

birclen sig selr

.

Der blev sejlet i danske. og
tyske farvande, og senere
flere gange i den r-estsvenske skærgård. \-i r ar
nu 3 brØdre. Pladsen r-ar
trang, og set med nlliidens
øineYar de lange sorullerture lidt primitir-e. men
dengang spekulerede \ i
ikke på det - r'i folte os

seylede aldrig kaPsei-

1ads, selvom

-..'

rllJl ?i Cn tan-le
r Li-ee piud:eligt
t bruge motor.

:i:r:

\'u-{:i iiorll jeg

i

1t)(18

.t. .r;.cllc s()1ll en slags "fast

' ...rt.l l).r (t1 tl(,r'g:rl-li'l-

priviligerede.

Vi

-.::- ,ligt
.,: il.lll ell
- -.:. r ll1. llt Vi
---1.,r111fi
' - :.illt llll1l

, rnctt cllcr'- li-:

min far som

ung havde seilet meget
kapsejlads i Svendborg.
og vist nok også i folkebåden.

,et " § t-S[ \\'inLl" . En
sr:enskbvgget loclsbidstl.Pe
sar-rcl svnl igvis ll1'gget i
1893, liclt efter en norsk
r-i

ur

sPiclsg2lttcr.

uen tllecl

Med ejeren af båden havde
jeg som fattig studerende
den fine aftale, at når jeg
hoidt båden, kunne jeg
bruge den selv i det omfang
han ikke selv sejlede, og det
blev til mange fine ferieture
og week-ends. I samme
periode havde ieg truffet
Birgit, og vi nød godt af
den pragtfulde båd. Den
iængste tur vi selv sellede
fra Arhus, var lr dages

t2

'tlr

;c'-

.LLliurc. og vi l-ravclc lnange
11-. q'gtltge tltrc pli Århr-rs'- -.-.:rt i ilt vltrl'tle sonlre

-: -

.

r- Ii-lrrtlr o!1s:t

l. ('tcl ll.l .1.n. tll.n.l:t
r ores clreng blev stcirre.
slrntes vi. det r.'ar På ticle
rrecl en båc1. r'i allc kr-rnne
r.'ære i. incl. r''ores lilie r':rvre
skottehlrnd. Vi sar"nccie

ogrr ltl kttttnc oYcrnllle

i

biLclen. og dermecl gøre
I2rngerc ttlre.

I

sommefiure i skærgården
at mine foræ1dre besiuttede at bygg. en motorsejler, men stadigvzrk en
spidsgatter, denne gang

s'

satte c't l:rtinerscil P:i.
Senerc s-vccle jeg et
ilslrmetr'sk rlrsejl, stlm var'
clct oplinclelige sejl til cleri
blclt-vpe. Jollcn val gocl til

FodadtHansen

var klavelbl'gget.

Min far var meget large
med hensyn til at vi drenge

ctt lirlt tPc, i. l i,,llr.

kosterbaclertcle. seh' ot-ll clen

1953 var familien blevet
så grebet af lange

Godelæreår

-

i 197a liolxe r''i derfilr cn
li norsk nr,1'jfj, ,rtl:l'.r. tilt-

lnange lighcclspt rnkter t'tlccl

|

tegnet af Reimers. Båden,
der blev navngivet Vega
(også medlem af DF,ÆL)
blev bygget vinteren -63-64

L

lt:rtl!.t( til rrt .r p(n-lcrr
egen lakl>otte.
f

sommeren 1979 stod der
på havnen i Hov. hvor vi
bor, en noget forladt
spidsgatter. Båden var til
salg, og jeg kunne se, at

den trængte til en stØrre
renovering. Prisen blev
forhandlet, og vi blev
ejere af en 20 m2 sPidsgatter, med sejlmærke R 1!.
Båden er sandsYnligvis
tegnet af N.SJ. Hansen.
Den følgende vinter lagde
jeg nyt dæk og ruf På
båden, og riggen blev

Iende

ta-n-lier

om en

langgursLrad. Der blev

derfor indbygget aptering,
sa r-i alle kunne leve
ombord. Jeg fik da også
folgende kommentar fra
en af mine sejlerkanrmerater: "Baden har jo
alt. det er bare en skam det
hele er i halr- storreise". Ved
kobet hed båden "Rumle".
men da vi mente ombr-gningen var af meget
r'æsentJig karal''ter. rurde r i
godt ændre na
i'. ,:rt iil .tt -r-- - . -. '
lrSr.orrr rrrr:-. ...- -.-...
glLlelrse

I \llr.ic

.

se

iolger-rcle
1n

jlcrlc

r.r

i ric

lile ar indtil

1983,

ol r i s1.nes plu(lsen var

Liclt tlang til 3 r'nenncsker
og en hnncl. \'i bcslr-rttecle
clerfirr. lt r, i r ille haye en
storre spiclsgatter. og s()lgtc
i ar,rgust 19f13 clcn elskecle
\laric håcl. Savnet og
l:rngslens kvalcr varecle
nrincL'e encl en rr:inccl, Jeg

h:n.clc rejst lanclet lr.rnclt lbr
at sc pui cle bricle, cler val trl
salg - ckrg r-rclen at fincle clet
ligtige. nren tsirgit talclt
tilfrrlcligvis over en mcgct
lille annrncc mccl en
spiclsgatter. cler krcl k»'encle

Vi tog

ti1 Freclelicia. hvor
blLclen l:r, og var stralt hclt
blocle i kn:ecnc. Biclen rrar

"Susan" sejles her i 1996 af Peter Lorin
en Henry Rasmussen

blev berØmmet af alle, og

konstr-r,rktion med smukke

var - syntes jeg - den

linier og proportioner, og

smukkeste af de lire
nordiske krydsere. der

kunne tilfredsstllle en af
mine drengedrømme om
kvalitet og skønhed. Her
tænker jeg tilbage på NK
D20 ("U11a Britt") , som en
årrække

1å

i Arhus, båden

13

dengang var hjemhørende i

byen. "Ulla-Brit" var ganske
vist en kutter, men begge
både er tegnet og bygget af
Henry Rasmussen i L945.I

drengeårene var det utoPi
at dromme om en båd af

den kvalitet og skønhed'
nren nLl var Prisen blot ca
10 % større end for en
tilsvarende sPidsgatter af en
af de ellers kendte
spidsgatterkonstruktører'

EokfraLg45
Vecl købet havde båden et
sæt seil i dacron incl
spiler. samt et sæt
bomuldsseil ogs"l ttlerl en

meget lækker sPiler' Der
var ingen genoatolr' kiln
et sæt loierter. Blandt
sejleme fincles en fok tia
bådens bYggear 19+i' den
er sund og star godt' men
bruges ktrn ved lesilige
le;ligheder. I alt havde
t åa." 10 forskellige sejl
veJ købet. Siden har ieg'
selv sYet io genoaer' en

i

bomuid, og en i dacron'
I eaden er bYgget uden

lnotor. men fik :rllcrecle
efter to ir ilagt en
"\\' aterltlclt'.r". sclnl uclskifie-

rles I 195r til clen

smukke og elegante

tbr rensning og maling;
der er stofi set ingen

nll\"'r-

tcntlt' .ttnt'rikltntkt "I nir ct'
sal Atorric !-or-rr". er-r lille
kon'rpakt'i-cvl'i-takts

benzitrmotor Pli 25 hk Dcn
er rigelig klattig til briclen'
men cler glir ogsa sPofi i at
l'eclligel'rolcle en lrlclre

kLittertyper. Min seilergiæde består udover sehc
seiladsen også i at Passe
og vedligeholde en sPeciel
nordisk bådtYPe med
rØclder i de gamle brugs-

tæring i den, og den
ftingerer som regei Perfekr. t .l ovrr almindclig
i
r edligeholdelse har ieg
lølgende
udført
løb
n.",r.,
på båden; Påsat nY fender-

både.

liste med messingkant, en
ny rorPind + en reselve'
nye ristværker til cockPits'

En af mine gode
spids gattererindringer

dreier >ig om 'SPringerel' :r'-i Helsingor' Som
.i:<ng kendte r i baden fra
bladene. men vi modte

nvt Prnin. nrc tkrhe i
kelrrr. nre sllinqiltorn r ':l
strut.

:rXle

htrokke renL-rr(eret

{-)g. iupplrrct nrctl nr-ekoplcr.'nr vendtæt dork

den ogsa På Samsø Det
var week-endsmål for
og
"springeren" dengang,
satte
det var io noget der
fantasien i gang Jeg
becJer clerfor Hans steffensen om at modtage
stafetten og fortælle
DF,ÆL's medlemmer om
sejlaclserne mecl "SPringefen".

i

cockpit med lem' n1t
skutfedarium i kahY, nY
hvldeindretning i klæde,krb" ,rrrt nY forluge Alt
arbejde er så vidt muligt
udførr som koPier al de
eksisterende dele'
Stafet

til springeren

Med Susan har vi flere
gange brugt ferien til

Peter Lorin, Suscrn

deltagelse i DFÆL's
stævner, andre gange har
vi seilet længere ture til
NordrYskland og den
Bohuslenske skærgård'

I nogle :rr clcitog r''i i

2+-

tin'rcrssejlaclscrnt: Ptt
Arhttsbr-rgten. ()g to 111'
sejleclc bjLclen l"rngst i cle
rrttL lr.ttl.': !,rllPPL" \ i t'r' i

f'.ruilien

r-r«rk

liclt spiclsgitt-

nlotor.

terfikselecle. ltlern l'i

Nlotoren h'll' Ileret r-rclc af
bliclen to gangc i r-ores ticl

gl:'.tlcr ( )\ llrlltlrlig\

nlir vi

1s

elis'l'

rnøclcr: filreningens
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Tag med

til

C LASSIC

Stockholm
I anledning af el S:cr.<holm er valgr ril el-rroprt-

4 B IIsHED

isk kultur -hor-edsrad
1998, inviterer svenskerne
tii en regatta /træffe-

el:li)cll-.i.r.

stævne i Stockholm i
dagene 23 - 26 iuli 1998.

1,irl l'icllig starr ntocl
ctapcr-nzilet Køl>enhu r.r-t.

(-5snr.

Stævnets arrangØr er:
Classic Yacht Event.

h:rr.

I

fbrbinclclsc ntccl ttrflct
arranllercr EuLopclut
t.l:rr:i, \'.r, lrt I nr,,r' .irl

ctapcnt:rlet Christianso.
(110snt.)

l- -

18r'7 Ticllig sturt nlocl
etapellt:rlct Kaintar :Llter.na
tivt Borghohn.

(90 alt. 11osm.)
l917 Liggeclag

klur orrer. at clet cr langt,
er

folholclsvis ntinclre encl

lurnge af cle r-rclcnl:rncl.skc,
men hvis ntan kan ,,f'ølges,,
acl i en eskaclre vil ntan
nrjrske v2Ere ntere tr1.g r,'eci
at prove ntecl så lang en
tLl r.

Eskadren er planlagt
som følger:
11l7 Samling i Marstrand
72/7 Forberedelser før
starten. Skippermode.
73/7 Tidlig stafi mod

I.i!,gr'tl:rg p.r CIrli:r i-

:rnso.

har FICYLI arrangeret en
cskaclre-sejlucls op til
Stockhohn. .feg er goclt

i DF,,trL

i I(erben-

r-r.

16,,'7 Ticllila srerr mod

andcn gener-alforslrntlins.
Fot' at fu s:r nrangc r,rcler-r
landshe båcle til at clcltage

«rg at ltlicler-re

mln rlan

1-

r

(75sm. )
15,/7 Liggeclag

20,/7 F'orrnicldag. start ntocl
etaper.nålet. naturh:rvn S:T
Anna sk:ergårcl. (65snt. )
2l17 Formiclclag. start ntod

Ny'nzisharln. (65srl.)
22/7 Ticl)ig sr:rrr iltod
etapelrtilet \axltol-n.
(

50snr.

etape-placeringer. sar-nt
sammenlagte placeringer.

Deltagende motorbåde
kæmper om s;erskilte
hæderspriser. Overrækkelsen af præmier vil foregå i
hver etapehavn.Ved hvert
etapernål (havn), er der
arrangeret aktiviteter for
pr-rblikum og deltagende
besætninger.
Eskaclrcn cr åber-r fbrklassi.ske sejl-og llotorbacie.

I StockhoL'r-r nteclr.irker
cskaclrccleitugelnc- i clet
Yrrcht E',,ent og s(»n indgirr

)

or''rige eskacller.
2.i/7 Forrniclclag, star[ af
Paraclescjlads til Stockhol-r-r.
I5srn.

on.sker.

Eskadren oruflrtter' 7 etaper,
og man kaemper on-r

progrerr og cle f'estlighc.clcr
cler c-r'planlugt af Classic

23'7 Liggeclag. Samlig af

(

19

i St,,r klr,,ln'r - LLrr.,,1-l:rs
Kr-rlturhovcclstacl'98.

Ilvis clu vll vicle mere. kan
clu kontakte rnig.
EC

)

N'ian kan tilslutte sig

eskaclren vccl clet ctape-

15

)' t.! rep r«) s en

I cti. t /
./erts pottlsen

smarte stuve detalier og

Turist udi gamle
skibe

Motoren - en 25 HK Sole var monteret baglæns

Hvordan man kan få eli:stra ferieoplevelser via
interressen f,or ældre tgs fartojer

l.', lc'
liili r ,l
Ft

-\1t:.

l

'

I-i

-

trl r rnlr.tlr

t

ovenover skn-reakslen og
trak i ia ct hrctlr gttrtlrtibånd. Det sParer oPretningen o-al rttotoren er
nem at lofte ucl l-ed

-..:nit havn i SetLrltal l0
-,rr. .r'cl fitr Lissabor-r,

il

I

ikkc 1'.t:r -:
tltll.rrli ] -

liggeLIP .Vores ærinde med

irfl:lc

lille artikel er at t'ocrelle
om en god opler-ehe.
som vi havde pa vorc.
ferie i Portugal lige tbr iui
- og give ideen r-idere til
andre, der kr-rnne tå smag
for at lege turist udi
gamle skibe.

si

selvfølgelig
klabai-rdermanden ude
foran.

': ltr ilkrrr I r.rtlil Dct r r'tr
- .-.rl \.(t'( Ln,,ti{itt.r1
.TLrhrLr.t Anker I ttttt'. R. Bacl

sen-ice el1er før race.

ir':L 1911.

op ncclefia genneltl

"Tai

cockpitliar.tnen- ()g ktlnne

-

fi.rn". Istandsat så
flot og med så mange

nellrt ficrllcs eftcr

tia

tr-tren.

l\'lcn sclr'e ttrekltnistnctt

detalier at det l"relt tog
pu-sten

Skoclcspillcnc sacl f'.tst i t't
beslag clcr l>lcr- slir-tltllet

slir"rllc betjcnes i kistc-

os.

blenkenc, sonr ktrnnc
1:Lrc. r[cc] ert slltgs ceutralllr:.: :r'stctrt tle r kttt-t

Alt aptering var fineste
maghoni med et hav af

klrr-ine ebnes neclc fra

læderhr-nder. skuffer,
skabe. hemmelige rum.

Iilrhlttcn.

Foto: Sanne Wittrup

Vi vidste godt hien'rmefra
- via DFÆLs internatio-

nale kontaktperson hr. Jens
Por-r1sen - at cler i Portugal
findes nogle få af de fine
meterbåde og at folkene

omkring dem er utroligt
aktive for rt bevare tle
gamle både.

Hvad vi ikke var forberedt
pi, var den store venlig-

hed og beredvillighed vi
blev mødt med på den

16

8 meter R Tai-Fun"
Johan Anker '1 9'11

- fun skulle nu h:rve
.rrr r )prin(leligc g:rllelrir
tilbagc og alle runclholter
li 1<llr p:i det store v:rrkTei

stccl. alle scjl r-ar s_vct.

S,i

nll ventccle r«tr ven blot
pri ,at dcn nye rnarina
sktrlle b1ii,c færclig til
foriiret, så han knnne
kornnrc igang mecl clcn

ltvc

sJ]s()11.

Et rrncit-t teent r-ar' lige
grret igang n'red en Fife 8
lltr. R. Fra 1925. For os

ligne,lc rlcl rrrindst .{

rrr':

arbejcle, men cle megct

optirnistiske gutter

lc»-ecle

os en tur ti1 sommer
Srnart det:rljc - og clen-t
var cler ir.rvrigt mange af

lange sommerture til

og vor \.en vur inc'llr,sencle

hånden skiftet hele
bunden inclusive kølplanke, st2evne, spanter,
bolte samt det meste af

Ibirza.

glacl fitr at vise flent og

fbrtalte gerne ont sinc 25 år
n.red b:iclen. Bla. Ont
clengang cla han flLnclt clen
Lissabon son-r fulclst:rnclig lrag. clct storc

I

renor,'crings arbejclc og

IH.an

havde efter-

fribordet. Hele skroget
stod fuldstændig, som var
det bygget sidste år.

cle

17

.

En rigtig fin oplevelse ikke kun for os men også
vores nye venner, som jo
selvfølgelig gerne ville
vise frem, udveksle
erfaringer og "løgnehistotier."
S)ann.e Wittrup, Mørie G

Michael ./ensen
"Trio"

§r( ibsportrætter
Fd'

ef cøfc nlo#e,'t ø{ dit skib, udført efter fotografi

.

d.*"

ffi&tr

a

I århundreder har havet og

miljøet omkring det været
inspirationskilde for kunst-

\

malere. Denne tradition har

jeg ønsket at videreføre med
havmalerier, skibsportrætter

og kahytsbilleder, som du vil
kunne se eksempler på i mit
galleri ved Ebeltoft.

Det er mit indtryk at der
stadig er stor interesse for
denne gren af billedkunsten.

Er

du interesseret eller

har spørgsmå|, er du

velkommen til at ringe

Ken Zier
Fyrreslugten 4, Dråby

8400 Ebeltoft
Tlf .

86 34 56 62
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Og du kan få mere at vide!

En tankc\:rkkr:r.lc

:lr-,:1

artikel i rict nor-:kt
"Båtrnag:rsinel ; ii
beletter om et
intclessent .lar-rgticlstbrsøg. Igennern 6t er

irr-rlnreLghecL beg

fr-r1gte

cli-s-.c kencis

ligger

cler-r

gerninger

i Epilanes

maritinre baggrund.
LIcl over Danmark og

reciaktionen

England er der stort
set ikke :rndre lande i
rrerden, der har så
gamle søf'arts-

10 lak- og

impr:rgnerir-rgs-

systemers holdbarhed og egcnskaber
på forskellige

træsortcr r.rclen

k:lI] t:llt onl en

traclitioner som
Hollanc1. Og Epifanes

lt

er et hollandsk

føre prø\rerne.
Testen der både blev foretaget i salt og

ferskvand, viste, at de træprøver, der var
behandlet med Epifanes og havde fået
fem 1ag lak med mellemslibning, som
foreskrevet af virksomheden, var uberørte af det lange ophold i vandet. Bedste
opnåede med Owatroi, Benar og
Epifanes. Den Epiflanes-behandlede
ttæprøve var imidlertid den mindst slidte
og havde bevaret det tykkeste lag lak. Hvis

kvalitetsplodukt
udviklet af producentefl i tæt samarbejde
med Den Kongelige Hollandske Marine.
Alene på grund af marinebutikkemes
Ønske om en "høj omsætningshastighed"
omkring et "smalt" produktsortiment, har
Epifanes besvær med at trænge ind på
det danske marked. Det er meget synd
lor de danske sejlere. men opgiv ikke af
den gr-r.rnd! Ring til importØren i Dan-

mark!:

Erffirrs *

BÅDEBYGGER }IANS FoKDAL, HF-MARINE
5752 Yester Skerninge telf .: 6224 2127

Regelement

HVOR KASTER
DU DTT
ANKER?
prøv på 55o 12,70'N
og l1'12, 30'Ø!

-

Regler for optagelse af fartofartøisregister ...
f er i DF-lEIs

og for

regelmenteret

standerføring:
Fdrtøjer, sont er dansk b-191t:

dansk konstrueret og oPriltdelig kc»tsh"ueret sonT llstJltrtøjer og som er dønsk eiecle er

seluskreune emner

til

of:tct-

gelse.

Fctfiøier af uclenlanclsk herkctmst, der oprindelig er kott-

strileret som l1'slfartøier

og

he.fittder s/g p.i tictrtske
i.rcrtrler. kdtt ctgsti oPttges.
Fattct.lerrte ska/ sortt. belbed
L rcr€ tæt p.l det otigiTtale utls(cntlc. .[øt Jc kan oplape.; r
J'ot't'rtingcrts dutlctbase ttg i
DF,EL; .fafiøisregister, huor de
se,,nt

uil bliue optaget i følgenrle

grupper;

Gruppe

45 nye

Her finder

DFÆL fik ialt 45 nye
medlemmer i 1997. Den
anden vej i regnskabet
tæller, at 16 medlemmer
har meldt sig ud - heriblandt foreningens gamle
formand, Philip Brand.
Det giver en netto-tilvækst
på 29 medlemmer, men
tallet kan godt gå hen og
blive lavere, når kontingent-i nd betal n gerne fo r
alvor gøres op - og skyldnerne slettes af medlemsi

listen. (Og så heller ikke
mere modtagerdette

blad!)

Sl//

I

åntype- eller klassebåde med
øngiuelse c{ eje(brholrt.

- En ny lystbådehavn
- Ledigefaste pladser
- Klippekortfor 6 overnat-

ninger

Gruppe

II

One

oJ.'[

.[artøjar metl a ngi

uelse

af ejerforbold.

Gruppe

III

- BLÅ FLAG i haynen

Motorbåcle mecl øngiuelse

- Bade- og taskefaciliteter
- Legeplads til børnene

Registrerecle

- Grill, kiosk og kro
- Købmand med ferskvører
- By strand og smuk natur
- Fcerge til fastlandet på 1 5
min.

- Olie og benzin på halnen
På gensyn

fartøjer, tilbørende mecllemnterne, er de
eneste der må .føre DF--ELs
"Mågestander".

Krauene, uedrørencle regletnenteret stander.føring, er
korrekt opflldt når stønderen
er rimeligq it'Ltakt og kun.falmet i begrcenset omfans.
t'Mågestancleren" er DF,ELs

Agersø
Lystbådehavn

"uisuelle kenrlemazrke", og

bør derfor .iæunligt udskiftes
uncler behørigt bensYntagen
hefiil. Et fc1fiøi med en Pialtet

Havnefoged:
Erling Christensen

Tlf. 58

af

ejeforhokl

og falmet stancler er en

19 80 75

.ckrtndsel .fitr bådc
og Jartøjsejeren

el.2l48 6185
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45-48 kvm spidsgatter ca. 30 fod
- købes kontant.
Må gerne tfrcr!r :-,
Brian \-injclri- rg
Svendsgade 23
Horsens
TIf .75 61 26 56

.:, .;-tr'l,{ hrtnd

28' Krageiolle, br-gget sor-r-r 1r-stitird
i Nybolg 1ql8 Lrlk ilrl eg.
Totalt ombr-gger i 19-l--J: Forhojct
et bord. n\-t leilkclæk. nr- r-r-rahognikah.vt og
aptering. \r- -stobejernskol.
Moderne bemll' clarig. Volvo Penta A4D2 motor.
Et rummligt og sundt familieskib med 4 voksen-køjer.
Henvendelse: Andersen, Nykøbing
Ttf . 54 85 2c) 87

/

F.

54 85 19 93

Annoncer i DFTEL's medlemsblad
Annoncepriser i bladet er som følger:

Helside

400,00kr.

Halvside 250,00k
Kvartside 175,00l«
Som medlem af DFÆL får dt 50o/o rabat på ovenstående priser ved købisalg af båd. I
priserne er inkluderet billede eller tegning afdin båd.
Annoncetekst m.m. sendes til Sanne Wittrup, hvorefter vi sørger for udsendelse af
opkræming pr. giro, når bladet er udkommet.
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få op til

Ir

skal balc sige

L',rhrI ir:r

\-i licirtitr' all nlasse til tr:rbjLcle og
hr-i-l:i

r-r.

cle helt

tlcl :kri1 t:lqes. For ekscrnpel m,lster

og bagi:t:lg.

Br-r;rtt-tte' L)q 111:LSter

h:rl ofte specielle

cier er r-rrnskciiigr rt i:r i:lt p:l. er' llLot r-rog1e af
c1r'in.eter'. clrr skrl loscs

c1e

rt rtriltrirgr i) (tl', t:tig l-ll.l,,l', rlrl chr skal
hale glr.1r ai clirrt rtr c- -til Dc .kri iroll:irliircS lLrlcler'1c

Scilets iacoi-t
cles

er-ic1 -<ej1

mere cnci

ti1 "r1u-r'iggcr'clr h:Lclc

1i

ar-

\

ihrLl erirLlirlgen fi.a

i tr':tltrrl,:.

Yores seil sidclel p:1 nliutge tlltlrecie lr-tnclt i hele 1:rnc1et,
bianclt :rnclct pa clc to 38 nrr siriclsgltttere Astral og Bel
Ami. \'i har ogsu leveret scjl ti1 Spitrgere, Skir:rgiu'dsHarrkr\,c1sere oll mange anclre.
opga\-e Yar at levere sejlene og presenninger til
Rtrna med clen originale gaf'fblrig.
sejl i gocl kvalitetsclug og rigtigt goclt lrincllurrk,
et hvilken udførelse og kategori, du vælger, er du
på, at sejlene holder i mange år

