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Stævne for klassiske lYstbåde
i Svendborg L999

I(nre sejlet e.

Det er noed, støt'ste fomcøjelse øt vi i
døø. oå veøne øf Dønruørks Mwseuru

foi fytttriiøAt, køn byde iet' velkoru-
'ru.en'til 

åerune lille fot''preruiere på et
belt nyt stevne.for hløssishe lystbåde.
Et stivne dery ired tiden, foibåbent-
tiøt »il blive sensomru.erens store til-
titsstynnr i det Sydflnshe Øbøv.

Således stod det at læse i indlednin-

sis over hviU<et stævne der mon her
[<in være rale om. Og det med rette.
idet der jo ikke har været udsendt
invitationer til, eller været nogen
særlig omtale af et sådant arrange-
menii det sydfynske. Og hvordan
det hænger sarunen kan du læse

mere om i det følgende.

Forhistorien er omfattende, men kort
fortalt handler den om at de sydfyn-
ske kommuner er blevet tildelt de

som menes støtteberettigede til
føromtalte puljemidler. Og det er s

her hele historien begynder:

Såvel lokale som udenbYs kræfter,

fremlagde i fællesskab i oktober
1998, it forslag til et sejladsprojel«
hvor bl.a. et stivne for meterbåde
indgik (senere skulle også andre.

rypår deltage 1. Dette. og tre andre

fålekter. 6lev efter en langvarig
udvælgelsesproced ure udvalgt og
godkendt. Imidlerdd oPstod der
Isild<erhed hos bevilgende mYndig
heder om hvorledes midlerne slcil
udbetales og i det hele taget måtte
anvendes. Alt derte forsinl<ede i væ

entlig grad hele planJægningen af
stævnei, men trods et noget ltrem-

skredent tidspunkt blev der sendt
invitationer ud til ejere af meterbår
i hele Europa. Responsen var des-

værre ikke overvældende, hvilket i
sidste ende gjorde at arrangØrgrup
pen valgte at a{lyse det planlagte
stævne.

Efterfølgende forespurgte flere sto

både, heriblandt tre tolvmetere, or
mulighederr for at arrangere en sei

Iads ugen efter den oprindeligt pla
lagte. Denle opgave Påtog Musee
siI os rvstet om en nv seilads afst

r.3,rT.rå[ ty",,e tilmeldinger fra he

holdsvis tre l2-metere, en I0-metr
en 9-meter, to B-metere, tre 6-met
re, to 5.5-metere. Desværre viste t
sig snart at de her nævnte både ( 1

nir 6-meter Aida og lO-Meter
Ghoster ) ild<e nåede frem. Hereft
var følgende både til start:

se med større
os er tænl(t som stØtte til initiativer
oE proiel<ter. der l<an tænl<es at skabe

nye arbejdspladser i området. En
aibeidsqrupbe under kommune og
amt'udi*l!år og indstiller proiekår
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L,n Ss'ellbåd. tti I(nlrr-bride, en N-
brlc1. en Norclisli I(rr.dser, en S;rids-
g;1ttcr. en 6-r-neter og cn 1O-meter.

Un;tgteliet ct tclt clcr: \.ar til at over-
sluel Ililie clesto rrindre bler. cler
afholclt st'.r-\'rle og tilmcd i pragt-
firlc'lt rclr. Iltidcnc ankom i løbet af
torsclrqen til broerr-re r,cd Walstccls
Bricler-.trtt. hvor stær.ncsldbet Grcln-
ne Ernrr li lbrtcijct n"red f i bar, r.el-
villigt stillet til rådighecl af Tlrborg.
L,fter uclsliitnlirring gik tur:en i bus
til Brcgnir-rse Bakke hvor fblk, lia
toppcrl irl liirketårnet. kur.urc nr.clc
udsigtcn over hele r.r-

havet. Eftcr rcstrlrlrant-
bcsclg i Syer.rclborg slutte-
de aftener-r rrccl runcltur
på r'ttrftet og siclcll
r»r-rborcl pi Gronne Erna.

Frechg blcv clcr serveret
morgenmad oc ;lflloldt
sldppernrøclc på srær,ne-
sk-rbet. l.n'orcficr bådene
bcg.rv sie ucl p:i I-r.rnke-
bugtcn.
I str;ilcncle solskin rig 5 -
(r rncter pr. sek. .rfi'ilde-
cles to brrncsc jlaclser.

Eftcr cnclt sejlrrcls uik
tr.rren incl tiI Svcnc]bor,,
H;i;,. r,,.;; æ;i'i;i;,:
har.nen var reserverct
pl,rds til hele f1iclcn ;rf
firterjer. Fredag efterrrid-
dag giL startskr.rtldet til
l(ttlrrrlrrattcrr \()lll ('r et
inclslrrs i Svenclborg Fcst-
drlge og bestiir rrlen mas-
sc fbrskelligc tcstliee og
lnterLlSS;UltC iirrellgelICn-
t(]r drgen ()g lrrlttcn igen-
ncn-r. Vitlclist tirrncij eligt
«ig ciet sigcs ;rt dct for
f'lcre bler. Lrrin-rcligt sent

før der kume tØrnes ind. ( dette kan
naturligvis være rygter, men sandsyn-
ligheden for at rygterne taler sandt er
absolut til stede ! )

Lørdag var der igen morgenmad og
skippermøde på Grønne Erna, hvor-
efter bådene begav sig ud til sejlads
på Lunkebugten endnu engang. Her
blev der gennemført en distance-
sejlads i ca. 12 meter pr. sek. Det fri-
ske vejr betød desværre at iklrc alle
både deltog. Efter programmet skul-
le der efter endt sejlads have været
ankret op ved molen ud for Valde-
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mars Slot og besætningerne bragt i
Iand til præmieuddeling i slottets
smtrld<e The pavillon. Dette ændre-
des til at bådene istedet lagde til ved

Jacobsens Plads i floense og at man
derfra spadserede ned til Slottet.
Præmieuddelingen foregik som plan-
lagt i The pavillonen og herfra kan vi
berette at vinderen afstævnet blev
I(narr-båd D-48 ved Maria Madsen-
Mygdal og Johan Brydegaard. Turen
til slottet sluttede med r-undtur i
museet.

Senere lettede bådene fra ]acobsens
Plads for at sØge tilbage til Svend-
borg Havn. Stævnet sluttede med
spisning på Hotel ,Brø hvor der blev
rig lejlighed til at snald<e sejlads og
hvor ariangørerne sluttede af med at
tald<e de som valgte at deltage i år og
dermed gjorde det muligt at gen-
nemfØre denne lille forpremiere for
næste års begivenhed.

?ods dette års beskedne antal delta-
gere, tØr vi vove den påstand at det
blev et vellyld<et stævne som bØr gen-
tages i år 2000.
Vore forhåbninger går på at kunne
stable et a-rrangement på høikant. der
i sin form er en smule anderledes end
andre stævner vi kender til. Eksem-
pelvis vil vi gerne arrangere Iøb for
entype-både, ( eks. I(narr og Drage )
for klasse-både, (eks. Spidsgattere og
Meter-både) og naturJigvis løb for

andre bådtyper. IId<e alle ønsker
sejle om kap, hvorfor der også
arrangeres tursejlads mellem Øer
For familie og venner som ild<e,
tager i selve sejladsen
tilbyder Svendborg Fesrdage sig
med et væld af for-sl<ellige aktivi
ter og arrangementer. Iøvrigt m
tages forslag og gode råd gerne

Med de positive tilkendegivelser
erfaringer fra årets stævne er vi I

fuld gang med planlægningen ai

næste års begivenhed og vi håbe

vi med ovenstående skabt intere
for at deltage i det kommende
arrangement. Datoen for dette t
planlagt til:

Torsdag den I0. august

søndag den 13. augus

2000

Stævne for ldassiske lptbåde på
Svendborg Sund

Danmarks Museum for Lystsejlr
Svendborg Sunds Sejlklub
Maritimt Center Danmark

På vegne af arrangørgruppen

J. Wølsted.

Fotokonkurrence
Send dit bedste foto til bladet. Ilusk at have en kopi selv. Billederne vil ik
blive returneret) men muligvis blive brugt ved en senere lejlighed. Send et

kort beskrivelse af billedet med og husk navn, adresse og telefonnummer.
Førstepræmien er et gavekom pa looo kr. hos den lokale maritime butik,
anden'præmien et gaiekort på 500 kr. Besty_relsen vil være ae hgjq domm
og ..r.ilt"t.t, samt:å mange af de bedste billeder der vil være plads til i b]

det, o{fendiggøres i næste blad.
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0g du kan få endnu mere at videl

En tankevækken-
de artikel i det
norske "Båtma-gasinet" 5/94
beretter om et
interessant Iano-
tidsforsøg. lgen"-
nem 6t år fulgte
redaktionen 10
lak- og impræg-
nenngssystemers
holdbarhed og
egenskaber på
forskellige
træsorter uden at
rØre prØverne.
Testen, der både
blev foretaget i

salt-og fersk-

Hvis man kan tale
om en hemmelio-
hed bag disse "
kendsgerninger
trgger den i Epi-
tanes maritime
baggrund. Ud
over Danmark oo
England er der "
stoft set ikke
andre lande iver-
den, der har så
gamle søfartstra-
ditioner som Hol-
land.
Og Epifanes er et
hollandsk kvali-
tetsprodukt udvik-

vand, viste, at de lræprøver, der var
behandlet med Epifanes og havde
fået fem lag lak med melleirsli-
bning, som foreskrevet af virksom_
heden, var uberørIe af det lange
ophold ivandet. Bedste opnåe"de
prøveresultater blev opnået med
Owatrol, Benar og Epifanes. Den
Eprlanes-behandlede lræpr øv e v ar
imidlertid den mindst slidt'e og hav-
de bevaret det tykkeste lag låk.

om, en "høj omsætningshastighed"
omkring et »smalt" proOuktso-rti-
ment, har Epifanes besvær med at
trænge ind på det danske marked.
Det er meget synd for de danske
seJlere, men opgiv ikke af den
grundl

Ring til importøren i Danmark.I

EPrfiies'*
AÅoeeYGGEH -HANS FoKDAL, HF MARINE

57 62 yester Skerninge tlf. 6224 21il

t-
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Korshavnstævnet
eller en sommer uden båd

Den sidste weekend i august afhol-
des ø-havets efterhånden traditionel-
le stævne i l(orshavn. Ind til dette
tidsounkt havde det været slemt at
bådLn stod på land. men nu blev det
helt galt. Hvordan skulle ieg komme
deroier) ville det overhovedet være

sjovt hvis jeg ild<e kom sejlende selvf

og hvordan var jeg i det hele rager

håvnet idenne situation?--- Jo det
startede med at jeg skulle have
indenbordsmororl min gamle sprin-
qer. Jeg syntes. at jeg begyndte rid-
Egt på-foiåret og det værste. n^emlig

hilåt til stævnråret, var der i forve-
jen. Så det var jo sådan set bare at
i*gg. motore n ned og forbinde de

nøt-vendiqe ender og så dreje rløg-
len. Hvoåan jeg lagde motoren i vil
I senere blive belemret med en
detaljeret gennemgang af, men
sådan "bari" er dei altså ild<e. Måske
er det fordi, man bliver mere
omhyggelig med alderen. ar dng
tre.liågåe dd. El<sempelvis [av-
diieg tænkt mig bare at skrabe
maskjnrummet af lige under moto-
ren og så senere tage resten. Men da

ieg først kom igang tog jeg hele den

asterste trediedel af båden. Man
b"r-user osså længere dd til at tænke

sig 6,, o"g ,il n, [tunl*gg. eller til
bire at sidde og filosofere. I hvert
tilfælde var det pludselig sommer og

ieg kunne ikke Åå at gØre arbeidet
flæ*rdigt på en ordendig måde. Da
ies så osså skulle tjdligt på sommer-
hå., ,ri det blevet ju[. iør der var
ved at ske noget. ]eg besluttede
defor, at ieg ville lave noget af alt
det. ies aldris fik siort i løbet af
,o--E..n o§ a"tiot endte min båd

på land.

Jeg havde det egendig godt med
beilurningen. men så kom realirc

ne væltende ind over mig. Somn
søndag morgen: solen skinner, lt
brise åg.n [årut med konen og
hundene ved Dyreborg. Langsor
fyldes havet af hvide seil. Nu vet

hvad en "kold ryrker" er. Det var
slemt. Hvor fårr jeg så mine behr
dæld<et. fo jeg ringede til John P

museet på Valdemarslot og fil< l«

lane derj dejlige spidsgatter "Viv
Det var da også "Vivil", jeg sejle,

til stævnet i I(orshavn.

]eg ankom førstlørdag. Folkene
Faldsled var der sarnmer et Par
andre allerede om fredagen. De
de, at nu ville der ildce komme s

mange, som der plejede. Men i l

af lørdagen kom der så mange, I
var 13 6åde, altså nogenlunde d
samme, som vi plejer at være. D
var,både fraLangø, Abenrå og
Assens og hvad der ligger der in
lem. Lørdag ld.I5 afholdt vi me

lemsmøde. Det er meget uhøjti<
og l<ort. Det eneste der egentLig
vÅdtaget var. at vi holder stævn€

samme tid og sted næste år. Fo
samlingshuset er bestilr. På sam
uformåIle måde blev det beslutt'
Helse sl(ulle have halvmodellen
næsie år. Det var der udelt tilfre
hed med. Lørdagaften gik som
vanlig med, at vi spiste i forsam
lingshuset. Gunnar gav et Par al

iyd?vitser og Helge sang en af s

sange. Der er altså så hyggeligt.
næsle år vil jeg seile i "Passat" ti
både det stævne og til stævnet i

Nyborg

Mi,cbøel Christeøsetc
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fnternational Six Metre World
Championships L999
'Aid.øtt deltog so,no eØestø d.øøshe båd.
i yerd.enwcestershøberne for 6 ruatern

R-bådø, wd. Iløøgii i Fiølørud..

For dem der ikke kender til bådry-
pen ved jeg lige kort ridse historien
op her.
R-reglen blev til ved en internatio-
nal konference i London 1906.
Ideen var at, man kunne mødes til
kapsejladser over hele verden og sej-
le mod hinanden, i stedet for som
det var dengang. at man primærr
sejlede efter egne nationale målereg-
ler.

En af de ldasser der kom ud af den-
ne regel var 6 meter Rklassen.

I(lassen havde sin sidste storhedstid
op til2.Verdenskrig. Efter krigen
startede man op igen, med de bed-
ste af de gamle både der havde over-
levet, men der blev da bygget nye
både helt op til Olympiadenlg12.
Herefeter Iå klassen stille i nogle år,
men i B0'erne fik ldassen en renæs-
sance, man reviderede reglen og de
nye 6 metere ligner den sidste gene-
ration af 12 meter ldassen der sejle-
de om Americas Cup i S0'erne.

Min gode ven og sejlerkammerat,

Jørget Jensen er ejer af "Aida", som
er tegnet og bygget af nordmanden
Bjarne Aas, Frederiksstad. Båden er
bygget til Argentina og den deltog
med navnet "Wildng" ved Olympia-
den 1936. Endvidere deltog den

med navnet "Morena" ved Olyr
den 1948, her under dansk flag

Jørgen deltog i 1998 i Classic f
Event i Stockholm.
På grund af det dårlige vejr den
sommer fik han aldrig båden hj
til Danmark, så i Gammelby far
han et godt sted at efterlade bå<

for vinteren, for øvrigt Tore Hc
gamle værft. Tore Holm var sve

konstruktøq der har tegnet en d
de 6 metere som deltog i Verder
mesterskabet 1999.

Jørgen sørgede for at fi ldargjor
sejlet'Aida" fra Gammelby tilF
kø i Finland, hvor sejladserne sk

foregå. Vi to andre gaster IØrge.
bror Michael og mig selv, tog or

den luksus at fl1ve til Finland, d
arranggØrerne havde fået Finair
en af sponsorerne til verdensmer
skabet.

Vel ankommet til Hankø fredag
afren, mødte der mig er syn jeg

aldrig glemmer: en havn næsten

ftldt af 6 metere og så var der e:

da mange der ild<e var ankommr
endnu. Det var ti1 dette verdensr
sterskab lyld<edes finnerne at agi
så godt for deres stævne at der d

tog 33 gamle og 14 nye 6 meter
sejladserne. Der har aldrig i histr
en været samlet så mange 6 metr
på en gang.
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Om mandagen startede sejladserne
og vi skulle igennem I sejlads om
dagen til og med fredag, alså 5 ialt,
før at man kunne kåre en verdens-
mester.
Der var 5 sømil ud til kapsejladsom-
rådet, banen var lagt ud som en
krydsJæns bane, og ca. 15 sømil i
alt.
Næsten alle de andre både var åbne
både uden ruf, næsten alle med alu-
miniumsmaster og med flere stel sejl
i de allernyeste materialer der findes.
De var alle 5 personer ombord,
mange af bådene havde desuden
professionelle sejlere som besætning
og der var endda en båd hvor der
deltog to tidligere \44ritbread-skip-
pere.
Vi var 3 ombord, der ild<e havde
sejlet kapsejlads i de sidste par år og
som ild<e havde sejlet kapsejlads
sarnmen i de sidste ltre år. Vores båd
var bygget om til tursejlads og alt
for tung, vores storsejl var 30 cm
for kort i underliget og vores genua
var,l merer for kort, så vi håbede på
godt med vind. Dette var hårde
odds at skulle op imod og vi havde
da også hjemmfra talt om at det nok
ild<e var guldet vi skulle sejle om,
men at vi ville gøre alt hvad vi kun-
ne med det grej og muligheder vi
nu havde.
Vi kæmpede bravt og alle manØvrer
og mærker-undinger forløb faktisk
perfekt men der var kun ,,vores,,

vind til rådighed en af dagene. Alle-
rede på vej ud til banen mødte vi
den første båd med loæld(et masr,
og der var flere der blæste deres
"plasticposesejl" istyld<er. Dette vejr

afstedkom dog en 15. plads til os,
men ellers var vores sejl for små til
de lave vindstyrker som var frem-
herskende på grund af et meger sta-
bilt højtryk over os.

Vinderen af verdensmesterskabet
blev en Finsk båd fra 1948, med
navnet'hlibaba II", tegnet af Tore
Holm og forøvrigt broncevinderen
fra Olympiaden 1948. Vi skal helt
ned til 6. pladsen før der kommer
en ikke finsk båd. FIer kommer
nemlig'Dan" fra 1931, nu italiensk
ejet og vinder af verdensmesterska-
l:et i 1997. "Dan" har forøvrigt
været dansk ejet fra ny og sejler sta-
digvæk med 6 D 43 som sejlnum-
mer.
Men ellers deltog der både fra Sveri-
ge, Tysldand, England, USA og
Danmark og den Finske dominans
er der heller ild<e noget at sige til,
for f.eks. ved Helsingfors ligger der
20 seks-metere der kan ligge og
træne og trimme saflunen, tænk sig
hvis vi i Danmark bare havde 10
seksmetere der kunne hotde sig fly-
dende.

Jeg håber at detre indlæg må give
stoftil efterranke, så vi kan få reddet
de få seksmetere der er tilbage i
Danmark, der var blandt deltagerne
i Hankø stor interesse for at komme
til Danmark og sejle, så måske kun-
ne vi engang afholde et seksmerer
Europa eller Verdensmesterskab,
måske i forbindelse med Danmarks
Museum for Lystsejlads' stævne.

Jens Poølseru
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hølend'eren

Kalenderen
Den ll.marts år 2000 aflrol-
des der generalforsamling i f!{§'t
lokaler. Vi starter ld.l2 med frokost
og kl. 13 starter selve generalfor-
samlingen.

Den 16. marts år 2000 hol-
des der vinterarrangement i lokalini-
tiativet "Øhavet". Det foregår i
Svendborg sei tldubs lol<aler Færgevei
l9 (ved d-en runde lysrbådehavn; og
starier ld. 19.30. Helge "Spray"'s
bror Jens viser lysbilleder og fortæl-
ler om en sejlads lra Canarieøerne
og Cap Verde over Adanten til SaI-

vador og Rio de laneiro. Der ka

købes ø[, vand og kaffe. Af hens
til traktementet, bedes man tilm,
sig i forvejen på tlf: 622)529)
senest I2. Marts år 2000.

Den 1. Afril år 2000 fra I
l0-16 på Valdemars slot afholde
endnu !t slibe-. skrabe-, lakerekt
sus. Det vil blive udvidet med er

afdeling om hvordan man sliber
stemmejern og høvljern og desu

sætter en sildinge op. Tilmeldinl
skal foregå til redaktøren på tele
62681894 og serest 19. Marts.
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Swell II til salg 152.000,-
En klassisk l(nud Reimers plargatterfra1.954

L 7,65m. B 2,4m. D 1,4m. Gennemgribenide ieno,eret' Ny-e rusdrie kø1

,.. S,ahr]d.. 4 køier. pantry med 2-blus' Ny udsryr.fra 97 omfatter bl

Srorsejl og Hood'mlbsysrem. 16 HI(. ferskvandskølet Sole' djeselmotr

Spiayfiood, sidelæsejl, bompressenning/solsej l. Manuelt a,kerspil'

Ekstra uds§r til langfart 48.000,-
Aries vindror, Aerogen 4 vind§enerator, R-ORC 4 p9tl.. redningsflåde, G

\lHS. 
"Sekstant, lårt og pilots, Nautical Almanak.



bcst.t, rcIse n oll 1.cdøktione n

Nyt fra bestyrelsen
Tirsd.øg d.en 16. øovøøbet, øJholdt
b esty'elseø rnød.e, btot, represeøtø,?c-
æt, fi,ø lohøliøitiøtivewoe yør iød,-
budt. "Sl<arøl<sen" reagerede ild<e, og
"storebælr" måtre meilde a{bud på "
gr-rind af sygdom. "Øhavet" og 

-

"Søkortl 12" var repræsenteret-. Da
mødet afholdtes i KAS's lokaleq var
også Henrik Effersøe og Rene
Gordon tilstede. Desuden var Birte
Molbech, den kommende admini-
strator, og Bent Aare tilstede. Vi fik
et rigtig godt indblik i, hvad der
foregår ide lorskelJige egne af lan-
der. I SvanemøUehavnen-pusles der i

pjgblild<et med, at lave edslags loka-
liniiativ, men hvordan det skal strik-
kes sammen vides endnu ild<e. Hen-

leg er den første til at beklage at det
{orrige nummer udkom så sent.
Arsagen har været et sammenfald af
tillældigheder: compurerproblemer.
layoureren |ens har f.ier større
ansvar på sit job, tidsnød for både
ham og mig, men mest af alt man-
gel på stof. feg har gennemser de
tidligere numre. jeg har værer med
til ar lave og l<an så at det il<J<e er
fØrste gang, at det er et problem.
Ved deadline var der denne gang
kun annonceq og det vitle g5 min
ære for rrær at udsende et annonce-

!71_ad 
og ieg er også sild<er på. at der

ild<e ville bekomme medlemmerne

Redaktionens side.

rik fortalte, at man, når man har
fået målt sin båd, kan købe et "ofE-
cielt" måtebrev efter NNL måI, hos
Thorbjørn for 50 kr. Der vil senere
komme mere om dette. Henrik
understregede, at det ild<e kunne
præciseres nok. ar foreningens nye
adresse ild<e er hos I(AS og at fore-
ningen lkk-er blevet en uriderafde-
ling af I(AS. I(AS har kun velvilligt
stiller lol<aler ril rådighed for afho-[-
delse af møder og har desuden
lover. at vi ville l<r-nne få Iidr plads
til opmagasinering hos dem. iål<
for det. Foreningens nye adresse
bliver Birre Molbechs egeu adresse.
Mere om det i næste blad.

vel. leg vil derfor endnu en gang
opfordre alle til, at komme Åed stof
til bladet. Intet er for småt eller for
stort. Send på E-mail, på diskette,
som en rydelig computerudsl<rifr,
eller hvis du ild<e har adgang dl
computer. så på en hvill<en som
helst arrden måde. bare jeg får noget
at arbejde med. Og husk it medsån-
d.e billeder. Slutteligt vil ieg sige. ar
alle medlemmerne har rager 6rsin-
kelsen fint, bortset fra at en enkelt
har følt sig kaldet til at sende et surt
brev. Det ville være rart hvis al den
energi der blev lagt i det, ville være
brugt til en god artikel.
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b cst\t r e ls cLt 0 ø rc rJøk ti ott c n

En tak fra foreningen
til Hanne for det store arbejde hun har gjort med sekretaria-

tet. Vi ønsker dig god vind i fremtiden i den nye båd.
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s0kort 112

Nyt fra søkort LL2

restaureringen.
Vi fik lav^et'rekster tiI billederne os
lante os frem dl noqle spanske "
vægge. Fra forenin{en fil< vi brochu_
rer 1n.Tr som vi delte ud af. på
trods^af konkurrence fra dån nLrt"
9:llf Nl,"låden- der ha;;'; iåil)
ved stden at var der mange lnteres_
serede og heriblandt 

"nt 
åi.-Uaå.; _

re.^I(Øerne ved kartolfelbodenre'
(30.-fl(gl var dog b"rya.figi'i",,g._
re end dem vi iklå l<urure præsrere.
Desværre blev der rigtig då;;[;;;
mervelr over midda§, sT de fleste
rrængtes rnden døre, hvor der var
1gi.ll,,rq servering af nye karrofler
meo flrbehØr. Da besøgs"taller yderli_
gere dalede paid<ede vi'sammeir.

Katastrofen
Der danske sommerveir var cles_
værre skyld i en. katasilofe, ider
papkassen som "kortet',s rrofæ 1rum_

Itut I 12 til hønffitsejtøds
gt"undlotsd.øg melporen) befandr sig i.. p.g.a. vej_

ret havde nåer en opløsninuførad '
der giorde, ar bunden pa 

"Fi?år_ 
'

pil*, yd.i rransporrån forsvandr,
nvorved trofæet l<nustes.

P!n {olTntrelige har omgående
taget rnrtrativ til en passeide erstar_
rung og. cler er yderfigere rager inid_
ailver. r I en passerrd&andfa"sr
emballage.

Retfærdig kapsejlads
Vi. har i "korter'. med inreresse fulst
debamen om måleregl.( ;;i;;.'nå?;
pange disku.rerer. hvårledei d; ;l*a
re være mutgr at scjle kapseilads rer_
tæ.rdlg^r. med så forskelliee både
uden tor.meget regnear5eide baeef_
rer., En af "ko"rrer"im"a..Å.i ff*
qe l9lr om en Australsk måde. hvor
oet rkl(e var nødverrdigr med
9,ptnrljnq og han4icapl Denne
metode skal nu afprøves ved deme
ars t(ummelpotræs.

§?:U. der hår lyst inviteres hermedtil Rummelporbs og "at;r;;;;';;metoclen..(. Ira sædvanJiqvis vel u"n_
oerrerrer lalde fbrlyder det, at det ernoger med ar man sejler halwind i
er,nærmere meger nølagri$ ;;i;;.
uclsr-um. Så vender alJe*på"samfiie
tid og sejler tilbage ,n"J;;;i;i;"
som, nu.er_måliinie. Hvis man seiler
rumtese;lads på førsre ben os delfo.
pludse,hg seiler, meger hurrufiere oå
ancrer ben. er det rilladr de indre.
deltagere at kaste med æq og toma_
ter på de formastelige XI, ,?såi J.
goor..nok at der er en australik måde
at sejle kapsef lads på, men i.s ,uÅ_"
at der lyder som oh de sodtielv
(unne have funder nå de"t deroppe iArhus. Red. t r
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ShiPPer Shøwskøg

Skipper Skumskægs skriblerier
- sensommersejlads

Ftnø et øf wre fyetcshe ru,ed,leoø.t'ner

hmr pi rnod.tøget følgend.e, sorn høn
sfu'ev til sit hløbblød, sid.ste å.r
øogenlønde ved. d,erune tid,:

]ow, lød det inde fra piberøgsskyen:
jow, det er sgu rigti nok. Det var
sådan, det vir. For jeg var selv med!

Sidste lørdag i september 1998.
Lidt tungt vejr, udsigten lyder på
opldaring med lidt sol og nogen
luft, men foreløbig er det nu da
næsten gråligt ensfarvet, smådiset
og stille.

På turen ned gennem Damsbosko-
ven sås det nu rydeligt nok på løvet,
at sommeren var ved at være til
ende, selv om der endnu ild<e var de
heftigt fl ammende efterårsfarver,
men skovbrynet havde tydelige var-
sler derom.

Gik af havn for en halv time siden,
nærmer sig på plat læns Vigø NV-
lsrstskrænt så sagte - APen siger 0,9
knob.

Det er ildce så sigtbart, Helnæs-sko-
ven anes kun lige netop, men så

gråt-i-gråt, det end er, så er det alli-
gevel på sin egen måde stemnings-
fuldt, smukt.

2-3 andre både er hemde i Nørre-

forden, men for lernt til at vi kan
genkende dem.

Alle afstande er meget tydelige at
erkende: jo flernere, jo lysere og
mere slØret gråt fremtræder de. Nå
ja, forresten, det er da heller ild<e

bare ldinisk rent grå farve, naturen
har da stadigvæk sine kulører, blot i

ganske douce toner.
Hov, hvad sker der nu I Sejler vi

hahvind - eller er skipperinden ved
roret blevet distraheret og har ladet
kursen ændre sig, mens skipper skri-
bler I Nej, denne gang må hun være

undskyldt. vi holder stadig imod
Illumøs fortsat fierne vestpynt. Vin-
den er drejet, men der er sandelig
ild<e ret meget af den - dog nok til,
at der nu i Syd ses en lille lysning
med sløret sol.

Årets sidste sejltur I Nej, det er nu
ikke tanken. I morgen er det sidste
søndagskapsejlads. Der er lovet frisk
vind, måske lidt regn. Den sejlads

må have med, så vi har serien fuld.

Nej, ved I nu hvad, nu er farten fa1-

det til 0,4 kn, og vi har revet på
Vigøs østende ret tværs om bag-
boid. Det går godt nok stille for sig
i dag ! Revet er som så ofte befolket
med en flok skarver, de ses som
skarpe sorte silhouetter imod aldeles
blankt vand.

Selv skipperinden, som ellers ikke er
så meget for alt for livlig sejlads, fin-
der det for roligt : Vi kommer jo
ild<e ud af stedet I

Sandt nok. Men her er på sin egen
måde alligevel dejligt - sådan set vel-
gørende i hovedet efter en travl uge.
Mon vi snart får en opringning fra
Anders (som skulle lukke apoteket
først) for at aftale træffested I

Og her er tyst. Ifun anrydning af
klukken fra folkebådens ldinkbygge-
de fribord. Plæneklippere langt inde
på land høres tydligt - og hanegal.
Snadrelyde fra skarverne og fasans-
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Shipper Shuwsleag

kogren et eller andet sted. der ild<e Sidst på ef'termiddagen blev der lige
ladtr sig lol<alisere. Utroligt. så langt netop Iuft nok til at liste hiem uden
lyden når over vand. når d'et er still"e. motorhjælp - men heller il<l<e mere.

Nej, vil du bare se: endnu en sejler
på vej ud fra havn. Der er alligevel
flere, der skal have en stille tur. Det
viser sig med tiden - lang tid - at
være Anders, som lige så stille nær-
mer sig med Spar I(nægt, medens vi
er gået helt i stå udfor Vigø I(int
og har taget sejl ned og kastet anke-
ret 300 m ude. Illumø som efter-
middagsthe-ankerplads er en illusion
i dag - hvis Ørerne skal slippe for
piskerisets snerren.

Tålmodighed, tå1modighed... så har
vi omsider Anders fortøjet langs sty-
rbords side. Havde det varet et l«ar-
ter mere. havde sldpper taget sig en
kold svømmetur - det kunne vel nok
lade sig gøre endnu en gang, der
blev ild<e for mange i år. Og nu er
himlen lige så stille blevet blå, og
solen nået igennem.

Medens the og osteboller nydes, har
endnu en sejler taget turen herudad.
Det viser sig at være Carl med luvel,
som vi fir fortøjet langs bagbords
side til theselskabet og med soda-
vand til Anne, der er med Far på
vandet

Lidt henne langs Vigø sås i vandet
en pudsig ræld<e småhvirvler, ca f[ m
i diameter, i den ellers næsten blanke
vandoverflade. Så er det altså rigtigt
nok, som nogen hævder, at der går
en strØm rundt herinde i Nørrefor-
den.

Io, jo, det er ganske vist. For jeg
var selv med. Sk.Sk. "
PS: det blev ikke en frisk-vinds sid-
steJ<apsejlads, kun jævn vind og kort
bane, næste dag.
Men der blev et par ture mere og så

sæsonslut med en flot 3 timers
afslutnigstur ud omkring vestmærket
udfor Helnæs fyr I november i høj
sol og god vind. Sådan fik en ellers
ret middelmådig sæson en herlig
afslutning.

xøliøsJørgeø Heid.eru.ø.øn (FD 506
Sclcetzo øf Føld.sled.), soncf.h sit til-
tcøtru øf shippet irud.en u,rud.et'påd.
bj etomj lød.s i fo lheb åd.wej r frrø DF,IEL
so'runLersteyme på Fejø 1996.

§/t*,§;,77 *t
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Apteringsarbejde . skibtømrerarbejde . snedkerarbejde

Forsil<ringsskader . brandsikring . totalrenorverinø

Dyld<erarbejde ved faglært bådebygger

Forbuld<ede svøb ldar til montering.
Mastebånd og blold<e, ristværk i teak og ask.

Fra eget sar,,værk tilbydes langtidslagret dansk egetræ
Samt ask, elm, lærk, kirsebær, mahogni, teak.

Finsk tjære, black varnis, marinebegt garntjære
og blymønje

Sundshøj Bådebyggeri vl Arne Wahl
Hovedvejen 66-68, Lunde, 577L Stenstrup

TIf: 6226 3030 Eax.6226 3O4O

('r
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Dansk Forening for ældre Lystfartøjer
Indmeldelses-, registrerings -og bestillingskort

E Indmeldelse / Medlemsskab kr. 300 pr. år Til DFÆLs notater

tr mam./ Pass. medlemsskab kr. 200 pr. år Medlemsnr,

n Omregistrering af båddata Gruppe

n Adresseændring Betaling

fl I stl<. rnåsestander I<r. 80 I I stk. Syns- & Notatbog kr. 85

Indm. gebyr ved
)Jt il3Ut2 98

e: kr 130

Bådtype/ldasse Bådens nar.n: Brggeår

Bådebyggeri / byggested:

I(onstr-ul<tør: Træsorter:

L.o.a. L.i.r: Bredde: Dybgang: Deplacement:

Seilbåde Rigtype Sejlareal: Mærke i sejl:

Motorbåde Motorfabrikat/type Hr!r(w:

Bådens nuværende hiem d Sejlldub

Bemærkninger:

Ejerens navn: Medlemsnr. Tlf:

Postadresse: Postnr: B)',

Medejere

Findes der:

n Historisk materiale

Mcdsend ørrne oriøinøl eller
h o p ir il refisr rer i ng" i O f,æts
m,hia.

n I(onstruktionstegninger

n Bilbrev/tilsynsbog

E Fotos

E Andet

Døto: Llndashrtft:



Meddelelser

I(ontingentbetaling
Husk at betale din til tiden. Der vil blive
sendt girokort ud til ler i bet af december.
Det vil også spare de frivillige der har ansvaret for
foreningens database for en del dobbeltarbejde.

åe4qtb {:AX" uui.tA

Annoncepriser
I prisen er inlduderet billede eller tegning af din båd.

Annoncetekst og materiale sendes til adressen i kolofonen, betalingen
foregår efter giroopkrævning, som udsendes, når bladet er udkommet.

Småannoncer (u. billede) l/6 side: I00 kr
(*a*. handelspris f500 kr)

Bagsiden: 1000 kr
Helside: 600 kr
Halvside: 400 kr
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