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Rejsrberctning

R.jsen til England
Frø Doper ti.l Com.wøll, Løød.s End.. Fløgsbibet "Vi.ctot1t" i Pot tsrnaøth
En rygsahør ifebruar. Jlåd.ehøvø.

Vi gik straks ned til lystbådehamen i Som en_magrrct dragel verdens æld-

Dover. Mange både stod på land, ste flSgskib "Vi9tory". Et flagskib har

mange med"mast på. Ved et lille uæ- en admiral, o-g-h3r var.han søhelt og

skibi.ærft fortalte'bådeUurn.Å ri hed Horatio Nelson. Agterude så vi
den lille ty*Ufa UaJ J.. flEfi.a. ." hans salon, enkel med smukke mag-

folkebåd,'rent faktisk u* 3r, fåU<eUaa, honymøbler. FØr et sØslag fly5tedg

men bygg.t af maghony i Dover i m-andskabet disse ud.på 10-15 min.
1952.'5€ntilhø."I..rÅo å." ",rgO_ 

Mens andre åbnede de små vinduer,
årige kvindetig. ri"gf;h;dir"il.r d.r stak kanoner ud, bandt dem.tilringe
oftE yndede aEsejle"rundt I S/a"al- på hver side af vinduet,rnod re§ls
navien i ferier. Det vakte dens"ns .., lag, og klar til en salve fra den kant.

del opmærks"-t .a. urn ui.?"årJ. Med bøjede hov^e{e1 og 5zg.gr\ vi^
i en deretning;fa;rk seilere dei under dækog:å dS hundredevis af
mødte hendJi Sverige. Hun ha;Je mandskabsbanjer (køjer). Hver
kun en Seagull pahÅgsmotor. den- ryand !k en banje og et tæppe. Pud-

gang i 60-e?ne.3enet ?[h;; {+.nok de også redde liv
indåbords Vire benzinmoror- oplv_ Faldt en mand over bord greb man
ste han. Masten havde båJe ,"#;" sraks en banje, rullede den hårdt

sallingshorn. To lignende Uaa. f.Aa?. sammen og kastede den i vandet.

han S"tella-typ.rr. ftårk" r"ui.r a. tit Den kunne flyde.2-9 timer og 1Pg..-
vor., Huskyl med 2 to--.i r,år* re s.om redningsbøje . Livet var hårdt
mål på hvelied. Inderst inde i hav- og kur.nTerli^gt ombord og ing.en vil-
nen ired dokken lå Nell- bvens histo- le med. Derfor var man nødt til at

riske skib. Det er en lidt durt", nrr., rekrutere mandskabet fra fængslerne.

egeketch fra tBB6. Den står heliori- Var. nogen opsæBige eller. overtrådte

ginal med gaffelrig, vævlinger, bovs- rgglerne vankede der måske af den

F.yd "S 
r#..rp.yå, U"es;Lian"k nihalede kat.qe$ blykugler. B^agejtgr

h.i. gå;..".i,;åaå"."fi"nS og i et kom man salt i de blødende sår. Eller
med rorhovedJt, figeledet ,flbrfiro". q,"" !ty. sat-i-fodbøjler uden mad
Informationsplå.8" oplyste, 

"r 
N.U eller drikke. Men allerværst: kølha-

blev bygget sfecielt tit'alseiie p.*rt.. ling, som alle skulle se. Staklen blev
ud til åE"rresthgr r", i Skotianå. Den ltl§t ned.undertølen.og.op igen,

er flushdækket"ude kahrt os uden helt eller halvt druknet, blodig og

koøjer kun med rrogl. Jp".i.tt" ei"r flænset af.bun{ens:\qp: begronlng.

der var fætdet ,r"d id*tå..t. H"flk; Når der skete dødsfald blev manden

barske storm{rldte ture kunne Nell sye11np.i sin egen kg)e oB tæPpe og

ikke fortælle <jm i stil med præsterel_ smidt i havet. Det siges at et lyst

sen i filmen "Barbara". X.f,; frr. ' hoved, der havde set en dejlig ø i
utr.olig.mgs:r sjæl og er en seværdig ffii,tåiH.':å;:#:Jlffitrfåoplevelse i Dover' 

h'avet så at skære sig fri og svØmme i
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Rtjseberetning

friheden. Derette r blel reglerne
skærpet så sejlmaterer-r skulle lade
det sidste srlng ga gennem den
dØdes n,tse, Kosten r ar elendig. På
grund ai sr-rr.rdel blev der kobt orm-
fvldte, mugne rorcegnavede beskoj-
ter. \landet r-ar raddent. llæsket har-
sk så den ækIe smag mårte dor.es
med rige[ge mengder brænder.in. I
I794 mistede -\-elsor.r sit ene øje og
den hojre arm i kamp. I oktober
1805 i slaset \-ed Tialalgar ved det

ikke sænkes i har-et. n-ren r.ille
hjem. Pa grund ai\-armen og
dermed forrådnelsen var gode
råd dr-re. llen ha-ns tolk
anbragfe h.urr i crr .ror
trætonde . som blev h-ldt
med skibets bedste brandri
Nelson ligeer. srlJiert godt til-
freds med den Losning. begra-
vet i sct. Pauls Cathedral i
London.

Lønd.s erud1 Contwøll og St.
Ipes
Det r-ar et storr ojebhk at stå
ved målet: på kJrpperne ud
mod det b1å Åtlanterhar,. Man
anede gemem soldiserr
"Seven Stones". noele klipper
ca. 30 km. ude. Lige neden-
for på klipperene står et fåst
li r. Der had,-lcr Lorrgships.
Langt ude til venstre Jigger
Wolf Rock. Scillr-oerne ligger
40 km. ude og der er ingen
færge i fbbruar. Her r.ed
Lands End er der udstillet en
oplagt redmngsbåd. På en
stor tavle står der alle de red-
ningsaktioner båden har

udført igennem 30 års virke. Hvor,
hvornår og hYor mange både og liv
den reddede. Der i blandt mange
lystsejlere. Engang reddede den også
en hund og "one dog" blev rw\mtfØr
antallet af personer, for englænderne
er vilde med katte og hunde, og så
har de humor. En dag tog vi bussen
op til det fantastiske havneleje St.
Ives ud mod Adanterhavet. Alt van-
det var væk i havnen. Her kan en sej-
ler nemt hente sit tabte værktøj, bril-
ler eller hm! "smil" og placere det
hvor det hører hjemme fØr næste
højvande. Nede på bunden ved den
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kæmpe store mole med §net sås bit-
tesmå mennesker gå på den gule
bund. Her er det tilrådelig for dan-
ske sejlere attage vand med eller
have to - tre køle under eller have
monteret stylter på dækket til ned-
sænkning og srØrte - det gør englæn-
derne.

Lyhhrstenen

På hjemturen langs Kanalen kiggede
vi nærmere på en sær sten på flåde-
havnens plads ved "Victolq/' og fasci
neredes af denne lykkestens historie
som berettedes i mindepladens ind-
skrift:
Denne sten blev fundet kilet ind i et
hul i bunden af fregatten H.M.S.
"Pique" clo højtærede kaptajn
H.].Rous Royal Nav"rz. Da skibet
kom i dok i oktober i835, havde
"Pique" været grundstødt i Belle Isle-
strædet i labrador i september det år.
Efter at hun selv ,rr. Iio--.t fri, sej-
lede hun over Adanten uden ror og
med folk konstant ved pumperne for
at kontrrollere lækagen. Uden denne
sten som passede som en prop i hul-
let var hun helt sikkert sunket-. Bagef-
tgr tog vi den lille grørure færge til
Gosport overfor. Her ver flådehavn
under krigen, så også her blev mange
af de kønne garnle bindingsværkshu--
se bombet væk. Der er i dag et
ubådsmuseum, der fint visei udvik-
lingen. Den ældste ubåd er skam fra
L753 - og af træ. Det var nærmest
en tønde med en mand i der nedsæn-
kedes fra et skib. Han havde simpelt-
hen pedaltræk til en skrue og hånd-
betjent lænsepumpe. Lige til Storm
P Efetr at have set udviklingen fra
dette misfoster til vore dagel strømli-
nede monstre sejlede vi gennem den
riyende strØm som vi i Danmark i
store træk er fri for men som eng-
lænderne elsker.

Rejseberetning

meget
og

Btighton' s.levende fisherirnusertn og
luksusTtlørrnø.
Brighton viste sig ganske spænden-
de. I kuling stod vi i læ ude på den
lange Pallace Pier på høje pæ1e og så
den oprørte Kanal. Søerne brage-de
ind på stenstranden. For at få var-
qen gik vi nogle kilometer østpå
for at se den nye marina. Den havde
tre sluser og dokhavn med huse og
millionærbåde der var parkeret Iige
nedenfor gadedøren. E eks. To hålt
ens flere etager høje, hvide motor-
både. På os virkede det hele lidt ste-
rilt og kedeligt, uden et træ, uden
en træbåd. uden miljø. Heldigvis
lyste hvide kridtklinter op i s6len så
langt øjet rakte. Da vi atter var yed
pieren, opdagede vi et lille fiskeri-
museurn, som viste sig seværdigt.
Der stod en rØdmosset pensionist
og viste netbinding med benpren.
Han koblede tre net sammen, et fint
et mellem- og et stormasket. Han
sagde alt kan så gå i fælden, men
det er forbudt nu. Hans far havde
været fisker ved Sydengland i kana-
lens §stfiskeri, og han"slidt op af
det hårde fiskeriJiv, dag og nat uan-
set veiret. Kystbådene slrulle trækkes
op og der skulle lægges skulder til,
lige_som ved den jyske vesdcyst.
Bådene her er meget anderledes end
vore. De ældre yar tomastede med
gaffelrig med topsejl. De nyere er
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Rcjstberetning

tæret uden :.t1g.u-tg. Ha\-ets salt er
hårdt r-eci jernpæli

3000-årig nrbåd f ndet pecl Dovetn
høvn.
Den sid.stc tbrietllg. og den eneste
regnr-ejrstlag i 1l daee. sl.i vi Dover
firlrseunl. Der r ar eldeles glimrende:
fra urdd ril nr.rutl. Det rog 5 timer-.
Vi bler is.tre opsluet af et fiurd af
elr \ogJcllric h,r.1. gjurr |ed gravear-
bejde'i f)r ,\ cr. rptin' jcrrrcr r:ar gåcr
tværs igenncm er broncealdcrskib.
Denne halr'del si r-i gemem en
glas.r-u.1c U nriL l' kult\cn eriltg.
fukcol, )g(t.llc \ i\tc ug\a cn hel l<opi
barc i nrigcr rrrinJrc t''.,rmar. Der
mærkelige er ar skibcts planker er

syet, eller surret sarnmen med smi-
dige taksvidler fra stynede taks
(blød nåletræsart). Både bund og
sideplanker var syet sammen. Man
tætnede med grønt mos og bivoks.
I virkeligheden er metoden også
kendt i danske fund, bl. A. i Hjor-
tespringsbåden) en krigskano fra
keltisk jernalder for 2300 år siden.
Afdenne er en kopi bygget afnogle
ihærdige ingeniører m.fl. på Als.
Der er brugt år på det. Den er af
lindetræ, og dens sider er syet sam-
men med lindebast. Der er et stort
hop i bådebyggerkunsten til de
smækre havgående vikingeskibe
med stærk klinkbygning.

Lisbeths berøtni.ng fortsotter i næste

nøfi?rngn

Sejlkutteren "Swifr" er til sals

Data: 12,8*2 ;2*i.85 .il,f i'å1'r',:f}::lt*:llt r;;,;? r.
F I{ morcr Noget_historisk rlaterialc haves. Lobehde profl-esionck restaure-
ret og sålc.cles suncl og rær. Årkitektonisk en n.reget smuk dame, med bl.a.
2'5 m' uclha,g pris l3g.ooo kr.

Peter Middelboe 21798855.
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0g du kan få endnu mere at vide!

En tankevækken-
de artikel i det
norske "Båtma-gasinet" 5/94
beretter om et
interessant lang-
tidsforsø9. lgen-
nem 6t år fulgte
redaktionen 10
lak- og impræg-
neringssystemers
holdbarhed og
egenskaber på
forskellige
træsorter uden at
tØre prØverne.
Testen, der både
blev foretaget i

salt-og fersk-
vand, viste, at de træprøver, der var
behandlet med Epifanes og havde
fået fem lag lak med mellemsli-
bning, som foreskrevet af virksom-
heden, var uberørte af det lange
ophold i vandet. Bedste opnåede
prøveresultater blev opnået med
Owatrol, Benar og Epifanes. Den
Epifanes-behandlede lræprøv e v ar
imidlertid den mindst slidte og hav-
de bevaret det tykkeste lag lak.

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

grund af marinebutikkernes ønsker
om en "høj omsætningshastighed"
omkring et »smalt« produktsorti-
ment, har Epifanes besvær med at
trænge ind på det danske marked.
Det er meget synd for de danske
sejlere, men opgiv ikke aI den
grund!

Ring til importøren i Danmark.

EeENtes
*
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Indkaldelse til
generalforsamling

Bestyrelsen_ indkalder hermed til generalforsamling
lørdag d. lI. marts 2000 kl. 13.00

I KAS's klubhus i København

Dagsorden LføIge vedtægterne

Valg af dirigent.
Godkendelse af bestyrelsens beretning.
Planer for det kommende år.
Godkendelse af det reviderede regnskab og status.
Behandling af indkomne forslag.-
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Valg af formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Yalg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Vrlg rf revisor/ revisorsuppleant.
Eventuelt

Ad 4. Se regnskabet andet steds i bladet.

Ad 7. Formanden er på valg og ønsker at genopstille.
Ad 8. Michael Christensen_ og-lørgen|ørg-enseÅ er på valg.
Michael ønsker ikke genvalg .-l ørgen gendpstiller.

Frokosten starter kl- 
^12.99 

og man skal selv tilmelde sig til hov-
mesteren på df. 39I818f9.

t.
2.
aJ.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
I0.
11.

9

Bemærk, at der i år er stumpe-bytgmarked i tilknytmng til gene-
ralfcrsamlingen. Det er vores lokalinitiativ "Kjøbehhaviske "
Træsejlere", der står_ fo1 deq men alle kan bidiage med effekter.
Læs mere andetsteds i bladet om snrmpe-byttemarkedet.



Regnshøb

Dansk Forening for ældre Lystfartøjer
Regnskab for 1999

&dEglpr:
Kontingenter
Renteindtægter
Salg af mågestandere
Salg af syns-og notatbøger
Salg afbladannoncer
Træffestævne
Indmeldelsesgebyrer
Divgrse indtægter

1999
104.795

86
761

0

7.400
7.999
5.460

195

1998
99.300

r44
1.229

56
5.487
1.320
3.250

220
I alt indtægter

Udsifter:
Administration
Kontiugentsopkræ vnin g
Telefon og porto
Kontorartikler
Bestylelsesmøder
Rej se-og opholdsomkostninger
Bladudgifter
Diverse tryksager
Syns-og notatbogtil nye medlemmer
Træffestævne
Udstilling
Afskrivning computer
Afskrivning fotokopimaskine
Nyanskaffelser EDB
Mågestandere til nye medlemrner
Kartotek/foto
Kontingent til andre foreninger
Diverse udgifter

126.696 111.006

20.730
487

4.109
4.735
8.513
1.740

18.635

1;t64
11.149
'7.455

1.389
437

t9.62s
4.151
8.678
L.MI
7:t50
3.445

28.564
1.000

630
3.080

1.389
292

1.489
1.024
1.262
2.1 30
6.066

2.669
255

5.350
2.340

I alt udgifter
Overskud

91.7s'7

34.939
92.0r6
18.990

10
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Regnshøb

Aktiver:
Bikuben, konto 903.56.09536
Girokonto 36fr-'l'755
Kasse
Lager af mågestandere
Lager afsyns- og notatbøger
Lager afcaps
Computer: Saldo 31.12.98: 5.672,00
Afskrivning fiY"af 13.890 1.389.00
Kopimaskine UTAX C44:
Saldo 31.12.98: 4.083,00
Afskrivning llo/a af 4.375

1999
1.291

5',7,413

1.s46
786

5.76',1

I.400

1998
3.2t6

15.02'1
1.289
4.374
6.931

4.283 s.672

3.645 4.083
Aktiver i alt

Passiver:
Kapitalkonto pr. 3 l. 12. I 998
Overskud

75.531 40.592

40.592
34,939

21.602
18.990

Kapitalkonto pr. 31.12. 1999 ?5.531 40.s92

København,
2æo

+999 København, den ZS/l _1999
2-e *aq.

Rend revisor Poul Silberg, revisor

Regnskabet for L999er, i lighed med regnskaberne for 1997 og
1998,gennemset og[; gennemgået å§ af revisorerne, oB kan på
nuværende tidspunkt godkendes med de sædvanlige forbehold for
bilagene.
Bilagene bliver nu tilstillet eevisorerne prirao februar.
Herefter vi1 revisionen foretage den fØrste bilagsrevision i
3 år, og en endelig revisionsrappott vil blive fremlagt på
general for saml ingen .
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Legendariske Mariane er til salg

t(q'-5xBqrrr.(

s*.{

Kulminationen af spidsgatternes traditioner, hvad angår sødygtighed og
hurtighed. Elegant 45 M2 spidsgatter bygget i 1936 på Søndtrborgvirft
og konstrueret af Robert ]ensen til at matche nordislie krydsere. t: 9:00,
B: 2,85, D:I,55 V: ca. 5t. 4 gange overalwinder Sjælland rundt og I grng
Godand rundt i 50'erne, præmier i Sjælland rundt i BOdrne. Glasfiber6elagt
1980 af værft, hvilket har givet et næsten vedligeholdelsesfrit skrog, der -
stadig er sundt. Båden er løbende vedligeholdt, har en moderne rig, med
hurtigreb og diverse spil. Har stor sejlgarderobe, herunder spiler og rulle-
genua. Yire 7 hk. 5 køjer, vask og pantry med 2 gasblus.

PRIS: kr.: 140.000,-

Adam, Charlotte og Thge Voss
Tlf.:43629060/ mob: 262L9O6O eller 54148678
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Oru blød.et

Et bedre foreningsblad
At foreningsbladet de sidste par gan-
ge har været en kedelig sag har også
været min opfattelse, derfor var det
også for mig med en vis undren at
man ved stævnet i Nibe udtalte at
bladet var blevet godt. Det er med
rette at redaktionen i det seneste
blad udsendte sit nødråb. Hvorfor
er det så gået sådan I for en over-
gang stod man nærmest i kø for at
fortælle om et eller andet. |eg har
pøYet at analysere bladet nogle
rurnre tilbage for at finde ud af
hvad der er sket. Det første jeg faldt
over var debatten mht stævnearran-
gementer, hvor skal de årlige stævner
afholdes rent geografisk. Der kom et
indlæg som blev besvaret af Michael.
Personligt syrrtes jeg det var-godt
svaret, men jeg mener der blev
begået en fejl. I svaret blev debatten
næsten begravet. Jeg havde selv et
svar parat men kunne ud fra Micha-
els indlæg fornemme at dette var en
debat der ikke skulle gå længere, så
derfor skrinlagde jeg mit indlæg.
Godt nok var tonen blevet lidt
skrap, men jeg mener nok man bur-
de have opfordret til flere meninger
( i en god tone ) da dette stævne jo
er et vigigt virke i foreningen. |eg
ved godt at man fra bestyrelsens side
havde efterlyst forslag og at det var
småt med det men jeg tror det ind-
læg Michael besvarede kunne have
sat gahg i debatten. Når jeg nu er
kommet ind på det årlige stævne
syntes jeg at defte års beretning fra
stævnet i Nibe var en rynd kop the,
nok den svageste bereming jeg har
læst siden min indmeldelse i forenin-
gen. Bla. manglede jeg noget
respons vedr. det nye r.rrrderingsske-
ma som skulle afprøves i Nibe hvil-

ket har personlig interesse for mig da
jeg som tidligere nævnt har kreeret
det. Her ville det have været rart at
hØre en mening fra både det almin-
delige medlem og bestyrelsen. For
øvrigt en stor ros til bestyrelsen for
at ville afprøve det.
En overgang var der også noget der

hed Stafetten, det dødede pludselig
hen, og hvorfor ved kun forfatterne.
Når jeg ser tilbage i nogle af de tidli-
gere blade er der udmærkede artikler
fra Mads Lilholt, John Garling, og
lohn Walsted, som i mine øjne var
virkelig interessant læsning, artikler
som jeg har efterlyst i mange år, men
jeg kan ikke forstå hvorfor det er
ophørt, der må da være nogle som
har draget nogle eråringer når de
har klargjort deres båd. |eg kunne
bla godt tænke mig at vide noget om
træsorter og deres egenskaber, hvor
det købes henne, samt forslag til ew
alternativer, og det skulle da være
mærkeligt hvis ikke der yar en i fore-
ningen der kendte noget ti1 dette.
Det er min fornemmelse at det er de
safirme mennesker der skriver ind-
læggene hvilket er en meget Iille pro-
centdel af det samlede medlemstal,
og hvorfor så det |. Jeg tror at
størstedelen af medlemmerne kun er
medlem rent proforma, fordi man
har en træbåd, og nøjes med det årli-
ge sommertræf, hvis det passer med
afstand og vejr. Modsat har jeg også
mødt medlemner som ikke gad bru-
ge 4 dage på stævnet. ]eg personligt
kan godt lide at komme til stævne,
men den reelle årsag er alle de pragt-
firlde mennesker man er sarunen
med, stævnet i sig selv siger mig ikke
så meget og for bØrn er det slet ikke
noget. ]eg mener stæynet er alt for
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højtideligt og ikke er firlgt med
udviklingen. |eg vil foreslå at besty-
relsen endnu engang opfordrer folk
til at indsende forslag til alternative
måder at afuikle det årlige sorruner-
træf på ew. i konkurrenceform hvor
medlemmerne også er jury så må vi
se hvor aktive medlefiunerne er.

Gennem vores egen sejlklub har jeg
set at et brud med traditionerne kan
gøres med succes. Om der er brudt
med traditionerne eller ej ved jeg
ikke men er det stævne
som lohn har beskrevet i det
seneste nuruner lige min kop the,
desuden har Michael i blad nr 58
luftet nogle interessante ideer. En
ting jeg gerne så afskaffet er vurde-
ringen af bådene hvilket jeg har en
kr"ftig fornemmelse af at de fleste

forbinder med snobberi. Godt nok l

har jeg som tidligere nævnt indsendt
forslag til ændret procedure men det
s§ldes at jeg tidligere har kritiseret
det og når jeg nu har det er jeg også
forpligtet til at komme med ændrings-
forslag som jeg kan stå inde for når
det er der. Når jeg nu er inde på det
stævne John Walsted var medarrangØr
af vil jeg med det sarnme udsende en
advarsel til John Walsted og bestyrel-
sen for DE,EL.I bør nok være meget
opmærksom på at det ene stævne
ikke nedlægger det andet for jeg har
svært ved at tro der er plads til 2 så
store stævner lige efter hinanden og
man skal være dygag hvis man skal
undgå denne situation.

AJIøw. Scbmeltz

Ny forretningsfører
IIerrncd. li.d.t d.øtø orn Jeres nye for-
røtrcingsfører.
Min start i sejlsportens vidunderlige
verden startede i 1957 hvor jeg blev
meldt ind i kvindelig Sejlklub. Den
gang var det den eneste sejlklub,
hvor piger kunne lære at sejle. klub-
ben blev stiftet 14. j,lJl1942 af B

piger, som vist nok kaldte ldubben
Dansk Søpige -klub. Her tog jeg så
min førerprøve og deltog aktir"t i
klubbens arbejde gennem mange år,
som lærer på skolen i 20 år, samt
havde adskillige besryrelsesposter.
Bfter 25 år som ivrig skribent og
klubrevser blev jeg sat på pension
og udnævnt som æresmedlem. Sam-
men med min mand Torben, har
hele mit liv været tilknyttet det våde
element, træbåde sorn 7-mtr. R
båd MINI og FD 2I GØSSER har
været i vores eje. Nu er det gået Iidt

tilbage idet vi sejler IE
På båggrund af ;"i" erfar;ng mea
klubregnskab i KAS i 6 år og nu på
3.år ansat i Svanemøllehavnen, samt
enkelte træsplinter i behold, er jeg sik-
ker på at der er grundlag for et godt
samarbejde i DFÆL.
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Fotokoruhørence

Fotokonkurrence
Der yar desværre ikke så mange der
sendte fotos ind til bladet i vores lille
konkurrence. Det kan da ikke være

præmiernes stØrrelse der er grunden.
For 1000 kr. kan man da frr en del
til klargøringen af båden: lidt qrt
to'r,værk, en selvoppustelig rednings-
vest eller andet godt. Se nu at få set i

gemmerne og send os et godt billede.
Hvis man ikke kan undvære billedet,
sender vi det da gerne tilbage. Det
skal da ikke være det der er grunden
til at man ikke sender et billede. Vi
synes at der skal være mindst l0 bille-
der før vi kan kalde det en konkurren-
ce.

Swell II til salg L52.000,-
En klassisk Knud Reimers platgatterfra 1954

I= 7,65m. B 2,4m. D 1,4m. Gennemgribende renoveret. Nye rustfrie
kølbolte. Stahøjde. 4køjer, pantry med2 blus. Nyt udstyr fra97 omfaner
bl.a. Storsejl og Hood rullesystem. 16 HK. ferskvandskølet Sole'dieselmo-

tor. Sprayhood, sidelæsejl, bompresseruring/solsejl. Manuelt ankerspil.

Bkstra udstyr til langfart 48.000,-
Aries vindror, Aerogen 4 vindgenerator, RORC 4 pers. redningsflåde,

GPS, VHS. Sekstant, kort og pilots, Nautical Almanak-

o",. 
","t'1J,"åfil'§u 

3 8s73
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Kalen
Koru,mend.e øhti.viteter i søhort
tt2:
Udfl"gt til Lystfartøjsmuseet i
Hobro
og måske Hobro Værft.
Vi mødes ved museet LørdagL.
April kl 13.00.
Tlansport koordineres af undertegne-
de, så i bedes meddele inden d
27.03.00 om i har ledige pladser i
bilen, elJer i skal have kørelejlighed.

Rummelpotcup Lørdag 02.09.00.

Generølfors ørnliøg lørd.øg d.en

77. Mørts 2000 i KAS's lohø-
ler i Købeøbøtø.
Selve mødet starter kl. 13. Der fro-
kost kl. 12. Man skal selv melde sig
til hos hovmesteren på tlf. 3918
1819. Se i øvrigt andet steds i bla-
det.

Kølend.ereø

deren
"Øhøvet"
Den l-6. rnøats år,2000
holdes der vinterarrangement i lokali-
nitiativet "Øhavet". Det foregår i
Svendborg sejlklubs lokaler Færgevej
19 (ved den runde lystbådehavn) og
starter kl. f9.30. Helge "Spray"'s bror
Jens viser lpbilleder og fortæller om
en sejlads fra Canarieøerne og Cap
Verde oyer Adanten til Sal-

Slib e-, shrøb e-, løherehørsøs
Den l. April år 2000 fta kl. f0-f6 på
Valdemars slot aflroldes endnu et sli-
be-, skrabe-, lakerekursus. Det vil bli-
ve udvidet med en afdeling om hvor-
dan man sliber stemmejern og
høvljern og desuden sætter en siklinge
op. Tilmelding skal foregå til redak-
tØren på telefon: 62681894 og senest
19. Marts.

DF,IEL-stavne i
Torsdag den 6. juli
9. juli.

Nyborg
til søndag den

Øresundskrydseren "Diana" sælges

Spidsgattet. Tegnet afRobert lensen. Bygget 1948.
Lgd.9,25 m. Brd. 2,20 m. depl. 3,I5 t. Motor 5

hk. Albin fra1954.32 kvm. Sejl.
En del papirer haves. Båden er sund og velholdt.
Sælges for dødsboet efter

Hans ]uhl Nielsen af advokatfirmaet
toelsMaglegard tlf. 65321224.

Pris: 50.000 kr.
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§øbenhavns Træsejlere
(

(

Nyt lohølini.ti.øtip i Københøtnsmn-
rå.dct!

En række DFÆL-medlemmer har
den 14. januar dannet et lokalinitia-
tiv i Hovedstaden, der naturligt nok
har fået navnet "Kjøbenhavnske
Træsejlere". I{er fortæller to af initi-
atiwagerne, spidsgatterejerne Thor-
bjørnJ. Andersen (A 45 "Ursa") og
Henrik Effersøe
(S 38 D I "Bel Ami") mere om
hvad der foregår af aktiviteter i den
øsdigste del af DFÆL.

To rs d.øg shøp s ej I ø d.s er
I 1997 tog vi de hensygnende tors-
dagskapsejladser for træbåde i Svan-
emØllen op igen. Selv om vi har rig-
tig mange træbåde i Svanemøllehav-
nen, blev det en svær start, hvor vi
flere gange var ved at give op, men
stædighed belønnes som bekendt. I
1999 har vi så set en pæn stigning i
deltagerantallet (i september yar vi
L0-L2 tæbåtde hver torsdag) og vi
havde det ret sjovt. Sejladserne, der
fortsætter med fi.rld styrke i 2000,
afvikles fra medio maj til udgangen
,f j"rri samt hele august og septem-
ber. Der sejles på en bane Middel-
grunden Rundt med start foran
SvanemøllehaYnen. Vi arbejder i
øjeblikket på at udsætte en vandre-
præmie for den samlede vinder efter
NNL af alle sæsonens ca 10-12 sejl-
adser. Detaljer om kapsejladserne
kan ses på havnens opslagstavler. På
Internet-hjemmesiden :

geocities. comffo s emite I Gey s er I 69 82 I

kan du læse om, hvordan du delta-
ger i sejladserne og få resultadisten
efter hver sejlads. Hjemmesiden
indeholder også noget om NNL-
måleregel. spidsgatteroversigteq
historie, fotos osv. Alle træbåde er
velkomne som deltagere om torsda-
gen, uanset hvor de kommer fra og
uanset DF-lEl-medlemskab eller ej.
Kontakt os e\t. hvis du sejler forbi
en torsdag og gerne vil prøve at
være med. Vi sejler (endnu) i to
grupper: dem med NNl-målebrev
og dem uden.

I:Iveen Rønd.t for trabådp
Det er ikke mange træbåde, der sej-

ler med på "Sjælland Rundt-kapsejl-
adsen" efterhånden. Derfor har vi
siden 1997 arrangeret vores egen
"Hveen Rundt for fiæbåde". Arran-
gementet er ty?isk det, at vi en lør-
dag morgen sejler samlet eller ræs

fra et sted nord for Svanemøllen til
en harin på l{veen, hvor vi har for-
skellige arrangementer af hyggelig
karakter. Om aftenen er der musik
og/eller sang. Næste dag sejler vi
videre rundt om lIveen og hjem til
Svanemøllen. Valg af Hveen-havn
skifter hvert år med uret. I1999 var
det Nordborg, så det bliver Bækvi-
gen her i 2000. Tidspunktet er end-
nu ikke fasdagt, men det bliver
omkring l. september. Nærmere i et
senere numrner af bladet, på
opslagstavlerne i Svanemøllehavnen
samt på hjemmesiden næynt oven-
for.
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]vtø
Som det tidligere er fremgået af
artikler i dette blad har "Det selvbe-
stakede DFÆL-Kapsejladsudvalg"
(det er osse os) arbejdet et stykke
tid for en redærdig træbåds-målere-
gel uden for mange dikkedarer. Det
er lykkedes helt godt, slmes vi selv
og bestyrelsen har vistnok nu accep-
teret, at vi er selveste DFÆIJs Kap-
sejladsudvalg. Vi har allerede tidli-
gere beskrevet målereglens indhold i
bladet, så det skal ikke gentages hdr.

Vi kan næYne) at et stigende antal
bådejere fra hele landet henvender
sig for at få et NNl-målebreY, som
vi udsteder formedelst 50 kr. I tors-
dagskapsejladserne har vi med til-
fredshed konstateret, at den "nye"
måleregel virker rigtig godt, så nu er
det igen sjow at kæmpe derude!
Læs om målereglen og hvordan du
får et målebrev i blad nr. 59.

Å, ZOOO-nøpteitøAt*
Salt- og Peberholm Rundt for skån-

ske og sjællandske træbådssejlere.
Da vi senere på året bliver brofaste
med vores naboer mod øst, forsøger
vi at fejre begivenheden med en
kapsejlads i nærheden afbroen i
tiden omlring indvielsen den I. juli.
Vi kan i næste nummer forhåbendig
fortælle om kapsejladsen (og festen)
bliver til noget og i så fald give jer
flere oplpninger.

Srurnpe-byttønørhed
Alle træbådsejere har gode brugbare
dele liggende. Det kan være alt fra
bronceklyds over kompasser og
petroleumslamper til bomuldssejl,
asketræssejlpinde og træblokke. Vi
synes, at der 6n gang om året skal
være en chance til at få luftet ud i
magasinerne og måske få byttet eller
solgt de rare ting til nogen, der hel-
lere vil sætte det på båden end have

det liggende i kælderen eller på lof-
tet. Vi ved, at veteranbilejerne ser
frem til deres stumpemarked som
små børn til juleaften, så det bliver
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forhåbendig også en succes her hos
os.

Det første stumpemarked holdes i
K.A.S. klubhus samtidig med
D.F.Æ.L.'s generalforsamling lørdag
den II. marts 2000. Vi har {ået lov
at låne skolestue Syd til løjerne. Vi
begynder klokken I0, så vi kan
handle lidt inden frokost. Der kan
købes øl og vand til rimelige priser.
Alle DFÆL-medlemmer er hjertelig
velkomne til at deltage.

Fored,røg
Som en rigtig lokalafdeling må vi
også have nogle vinteraktiviteter. Vi
lægger ud onsdag den 22. mrts
2000 med et spændende lysbilledfo-
redrag i Kjøbenhavns Amatør-Sejl-
klubs lokaler. Vores medlem Finn
Wiberg-lørgensen, der vistnok hvert
eneste år sejler langtur med sin char-

merende 7i-fuige spidsgaffer "tt",
har lovet at komme og fortælle og
vise billeder fra den begivenhedsrige
og naturskønne tur gennem Limfor-
den til Bergen 1L987. Lidt snak om
de senere ture tror vi også at vi får.
Alle DFÆL-medlemmer -uanset
hvor de bor- er hjertelig velkomne
denne aften k1.I9.30. Deltagelse er
gratis. Adressen er Strandvænget 43
på Østerbro. Det er muligt at spise i
klubrestauranten "Hvalfisken" inden
foredraget. K.A.S.' medlemmer er
også inviteret til foredraget, så kom i
god tid.
På side 2 i dene blad (og i de kom-
mende blade) står der, hvordan du
kan kontakte os kjøbenhavnere.
Du må også gerne melde dig til at
være med til at arrangere nogen af
vores aktiviteter.
Thorbjøm. og llenri.h

]uno til salg
Spejlgattet 29 fods havkrydser, tegnet
af arkitekt Pontoppidan og bygget i
Nyborg 1961.5,4 bmtto ton. Blank
maghogni på eg, teakdæk. Oregonpi-
nerig, I0 hk. Bukh diesel, total reno-
veret 1996. 4 gode køjer. Smuk og
sødygag båd i velholdt stand. Belig-
gende i Troense.

Torben Thyregod
tlf: 62 22 60 2l
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Apteringsarbejde . skibtømrerarbejd.e . snedkerarbejde

Forsikringsskader . brandsikring o totalrenorvering
Dykkerarbejde ved faglært bådebygger

Forbukkede svøb klar til montering.
Mastebånd og blokke, ristværk i teak og ask.

Fra eget sawærk tilbydes langidslagret dansk egetræ.
Samt ask, elm, lærk, kirsebær, mahogni, teak.

Finsk gære, black varnis, marinebeg; garntjære
og blymønje

Sundshøj Bådebyggerivl Arne Wahl
Hovedvejen 66-68, Lunde, 5771 Stenstrup

Tlf2 6226 3030 Erx. 6226 3040

('r
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Twrberetning

En tur trl Ærøskøbing med Hov-I{ov
Bå.d.en der optræd.er'i. dcnne beret-
ning er uIIw- Ilopl' en Knad. Olsen
honstnthtion på. 30 fod, søsøt i
Od,ense før,st i tresserue.
I{un er en smuk og særdeles velsej-
lende sloop, nå men det var beret-
ningen vi kom fra.
Maritimt Center Danmark Sydfy,
& øhavet er et maritimt samarbejde
mellem seks §stbyer i det Sydfyr-
ske øhav der alle har det tilfælles, at
man hver især forbinder dem med
en spændende maritim historie. I
efterårsferien skulle et stort arrange-
ment løbe af stabelen i Ærøskøbing
Og hvad var så mere naturligt end,
at jeg forlod min pind i Faaborg og
tog overfor at give en hånd med!
Da man arbejder med meget skra-
bede budgetter, lå det fra starten af
i luften, at man, ud over at stille sin
arbejdskraft gratis til rådighed, også
selv sørgede for indkvartering og
kost. Det koster penge og det var
det, der gav mig ideen til at bruge
min båd "Hov-Hov".
I dagene op til afrejsedagen var det
endnu ikke gået op for solen, at det
var blevet efterår, for den skinnede
ganske ugenert fra en næsten sl§,fri
himmel og det var meget tydeligt,
at den da i hvert fald ikke havde til
sinds at skæve til kalenderen. Der
sås kun et par meget hvide totter
hist og her højt oppe på en meget
smuk blå baggrund. Vinden kom
frisk og stabil fra Yest og der var
intet der tydede på forandringer.
det tegnede godt for turen.
Humøret steg yderligere et par gra-
der da Finn, min gode ven, hørte
om mine §seplaner og strals rev
en arbejdsdag ud afkalenderen for
at gØre turen med derover. Han er

herlig at sejle sammen med, dels
fordi han er min Yen, men også for-
di han har højt udviklet humoristisk
sans og hans indsats i kabyssen er
til fem stjerner.
På afrejsedagen lagde vi ud i let
overskyet vejr og jævn til frisk vest-
lig vind. Selv om jegvar velfcrbe-
redt var der, som altid, alligevel en
masse småting der skulle klares i
sidste øjeblik, hvilket desværre med-
førte, atjeg ikke nåede at banke på
barometeret, - det skulle jeg nok
ikke haye forsømt. Vel ude af Søn-
de{orden og godt ude i Lillebælt
sprang vinden pludselig over i det
sydvesdige hjørne, det så samtidig
ud som om skyerne var indkaldt til
en ekstraordinær generaHorsamling,
og at de havde noget alvorligt på
prograrnmet, for der blev hele tiden
ved at komme nye til. Selv om
søen ude i bæltet var blevet lidt
groy og vinden tog yderligere til,
var vi næsten flywende. , huiii hvor
det gik. Men alt godt får en ende,
og for vort vedkommende varede
det gode i denne omgang ikke ret
meget længere end højest et kvar-
ters tid, så var den gal igen. Nyt
vindspring, denne gang stik syd.
Det var godt nok temmelig uhel-
digt, for det var netop i den retning
vi agtede os. Samtidig med at vin-
den sprang tog den igen til i styrke,
og fik s§erne til at fare forvirrede
over himlen og lukke af for det sid-
ste blå der havde Yæret at se imel-
lem dem. Det lignede mere og
mere optræk til en af de generalfrr-
samlinger, som ender med fælles
kaffebord og slagsmåI, for vi måtte
igen reducere sejlføringen. Det var
med en hvis beklagelse vi konstate-
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rede, at vi nu heller ikke længere
kurne holde Søby op. Vi acceptere-
de dog hurtigt de nye betingelser,
selvom det Yar ensberydende med
hårdt kryds resten afvejen.
Med sin tilpassede sejlfzring klarede
"I{ov- Hov" det ganske som forven-
tet godt, men det var jo heller ikke
første gang hun prøvede kræfter
med øhavets lunefirlde vejr..
Sejlføringen var blevet reduceret af
flere om Bmge, så vi efterhånden
stampede af sted med ikke ret
meget mere oppe end hvad en jom-
fru behøver for at kunne dække det
mest væsendige. Som om det ikke
var nok så begyndte det også at
regne. Ikke sådan at det bare gav
sig til at regne - nej det sjaskede
ned. Det var toppen, nu syntes jeg
godt nok det sjove var ved at gåL af
når man ikke engang kan holde liv i
snadden længere, så kan det snart
være lige meget. Men det skulle vise
sig at blive meget morsorilnere
endnu. Pludselig gik lanternerne
ud. Sådan noget er altid
meget underholdende, og
det holdt os da også
beskæftiget et stykke tid.
Men på trods af mange
kreative og ihærdige
anstrengelser lykkedes det
os ikke, at få lokaliseret
fejlen og dermed få den
rettet. Da jeg har det bed-
ste naftesyn blev det Finn
som fik §ansen med at
sidde nede om læ ved lam-
pen og beregne tider og
krydskurser, som han så
råbte op til -ig. Samar-
bejdet virkede perfekt, det
foregik helt efter bogen.
Begge åndt vi vel en eller
anden form for intellektu-
el tilfredsstillelse ved at

arbejde safirmen og få tingene til at
fungerer under så bøvlede forhold.
Det manglende navigationslys
belsmrede mig ikke ret meget, og
jeg havde vel på et tidspunkt helt
glemt, at vi høvlede firldstændig
mørklagte rundt i buldrende mørke.
Først da vi lagde an til andur.ming
afhavnen, kom jeg igen i tanke om
problemet. Det var meget svært, for
at sige det ærligt, firldstændig umu-
ligt at sigte ledefyrene inde på hav-
nen i det virvar af baggrundslys. Vi
sejlede lidt fra side til side for at
orientere os. Vi havde hele tiden
sejlet med både Iivrem og seler,
men nu sprang selerne og livrem-
men knækkede for hvem kunne
have forudset, at man i det samme
vi lagde hende underd§et ville
starte træningsaftenen for rBrøskø-
bing boldklub, hvilket betød at man
tændte lysene inde på "stadion". De
umanerligt højt anbragte projekto-
rer udsendte et meget kraftigt tys
som blændede os totalt og særdeles
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effektivt spolerede vores naffesyn. vi
var blevet en lille smule usikre på
hvor meget vind og strøm kunne
have sat os, og ville derfor gerne
lige have haft et par sikre pejlinger
inden vi vovede os længere ind.
Men med det skarpe lys lige i sma-
sken var der sat en effektiv stopper
for den mulighed, og blinde som
muldvar-per var det eneste fornufti-
ge vi kunne gØre,at få sejlene på
dæk og liste det sidste stykke ind
for motor. Vi nåede vist, at drive en
smule inden sejlene var nede og
surret og vi kunne begynde at sni-
ge os nærmere med hænderne s§g-
gende over øjnene. Vi kunne, for at
sige det mildt, ikke se en skid! Vi
var begge godt klar over at vi
befandt os tæt på grundt vand,
uden det gav anledning til be§m-
ring, vi havde jo selv ført bestikket,
det her nuruner havde vi lavet mas-
ser af gange uden problemer. Der-
for kom det hek bagpå os, at,Erø
pludselig ikke lå der, hvor vore
beregninger sagde at den gjorde,
men at den tilsyneladende var ryk-
ket et par hundrede meter nærmere
Fyn. - Det sagde ikke noget, der
kom ingen bump eller andre grim-
me lyde, skibet holdt bare op med
at bevæge sig. Tænk at stå på dæk-
ket af et skib som er omgivet af
brusende bølger uden det samtidig
bevæge-de sig under fødderne på
en. Det viste sig bagefter, at Finn
og jeg havde haft nøjagag den sam-
me første inds§delse, nøjagag det
sarrune forfængelige håb, da livets
alvor gik op for os. NåLr det nu ikke
kunne være anderledes, så havde vi
ikke det ringeste imod, om det fort-
satte lidt endnu på denne måde.
Altså at mørket og regnen, skulle
vise sig atYære tæt nok til, at man
indefra land ikke havde en jordisk

chance for at fr øje pi os og derved
komme under vejr med, hvad det
var vi havde gang i. Tilskuere til en
så pinlig situation forholdsvis tæt på
havnehullet stod, forståeligt nok,
temmelig langt nede på vores
ønskeliste. Vi fik fastslået afstanden
til bøjen ret nøjagag til 15 meter,
da de af uransagelige grunde ikke
gad, at spille fodbold mere og sluk-
kede lyset på "stadion". Det yarede

lidt, men så begyndte vi at få synet
tilbage, og ved at ryste de sløve bat-
terier i lommelygten fik vi dem hid-
set så meget op, at Yi omsider fik
en pejling vi kunne bruge til noget
fornuftigt. I lygtens blege lys havde
bøjen den ubeskrivelige frækhed at
være MEGET let at få øje på. Efter
en kort r,rrrdering af situationen hev
vi alle sejlene op igen og rebede
storsejlet helt ud. Det voldsomme
sejlpres fik hende til, at lægge sig
godt over og ved lidt ekstra hjælp
fra motoren gled vi næsten med det
salrune ned fra grunden igen uden
dramatik eller grimme lyde. Resten
af turen ind i havnen gik fint, nu
havde vi jo også en sikker pejling-
en grøt bøje, hm. Vi skar frækt tæt
forbi bøjen og for firlde sejl ind
gennem havnehullet ind i en gaben-
de tom har,rr. Vi fik pakket sam-
men, Yarmeapparatet og kaffekan-
den kom i sving, Stemningen var
igen helt i top og efterhånden som
vi fik indhentet de kopper vi var
kommet i underskud med bredte
der sig en vederkvægende afslappet
ro over foretagendet. Desværre
skulle Finn tilbage med færgen og
efter at han var taget afsted gik
gassen unægelig lidt af ballonen og
for ikke at komme til at gøre noget
uoverlagt tørnede jeg tidligt ind.

Erih lljere-Lind.by

z3

l-



Vø r d. e r i ng s P r o b I e rn ø t i h

Vurderings problem atik
For nyligt blev ieg ringet op af Fini
Rasmussen fra Nyborg, der blandt
andre arrangerer sorilnerens
De'fæle stæYne . Fini ville høre om
ieg havde lyst til at deltage som
ffideringsmand ved udd"elingen af
årets stævneplaketter. De foregåen-
de år har jeg haft lignende fores-
pørgsler og hvor nødigt ieg end vil-
ie skuffe Fini, der altid selv er pa-rat

til at give en hjælpende hånd, så. 
_

valgte jeg også denne gang at takke
nel.
Nu skulle man jo ellers mene, at en
faglært bådebygger med forkærlig-
hdd for garnJe træbåde, nok skulle
kunne få en interessant og hyggelig
dag ud af at være med ved sådan et
stævne. Og det var da også det, der
fik -ig til at takke ja, da jeg i sin
tid fik budet om at deltage i
Fåborg. Det havde jeg ikke prøvet
før så det var i spændt forventning
jeg drog afsted. Det blev også en
hyggelig og interessant dag. Måske
niest interessant, for det var ved
denne lejlighed det gik op for mig,
at De'fæles Harpunlog-ræs godt
kunne trænge til et par justeringer
hist og pist.
Med ririld vind, og sol fra en sl§{ri
himmel, blev det til et vældigt ryk-
ind den soruner. Vel omkring 85
både lå side om side ved broerne,
parat til at blive taget nærmere i
åjesyn afde B indkaldte bådebygge-
re. Under ledelse af vurderingsko-
miteens formand, Bent Aarre, blev
vi instrueret i hvorledes sagerne
skulle gribes an, inden vi to og to
begav os afsted. Mere end tyve både
skulle hvert hold nå at bese - " så

det er max. et kvarter på hver båd "

formanede formanden. Det var nu
ikke så nemt at overholde....de fle-
ste kan godt Ii'en go' snak om
båden, også mere end et kvarter
rækker til ! Men heldigvis havde vi
Bent til at svinge pisken. Han hav-
de jo prøvet det så tit og vidste at
der skulle s§ndes på, hvis vi skulle
nå at blive færdigeiamme eftermid-
das. Efter mere end fem dmers vur-
deiing, Iykkedes det ham ril sidst at
ffi os 

-alle gennet tilbage i havnehu-
set, hYor der skulle voteres.
Her fremlagde hvert hold en 5 - 6
bud på kandidqter til beløruring for
god bevaring. En log og 6 plaket-
ier, beryder at 15 - 20 både må sor-
teres fra ! Det sker ved hjælp af eje-
rens oplysningsskemaer, bådebyg-
gernes notater og memnger om
[odt vedligehold og så selvfølgelig
Bent's store viden om gamle træbå-
de generelt. Efterhanden nås ned til
et overskueligt anta-l både. Og her
bliver det rigtlgt svært, for der er
stadig flere fartøjer end præmier. En
ekstra runde blandt de kandideren-
de både er nødvendig og efter en
afsluttende votering falder tingene
på plads. Vinder af plaketter og log
kan udpeges.
Og det blev de så under lørdag
aftens fesdigheder.
Fesdigt for nogen, måske knap så

fesdigt for andre. Føler man sig for-
bigået ved uddeling af plaketter er
det vel ikke så sært at man ikke
skråler højt af lykke hele aftenen.
Måske er der endda nogen der dri-
ster sig til at anfægte resultatet af
r,rrrderingen. Det gjorde man ogsåi
Fåborg og det kan jeg egendig godt
forstå- Inden jrg gåo videre vil jeg
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dog skr'nde mig at slå fast, at \.ur-
deringsfblkene i Fåborg gjorde
dercs arbejde godt. Under dc gir.ne
omstændighccler og udsnrlure rct-
ningslinier. fik de udpeget noglc
gode repræsentarlter for bevarir.rgs-
værdigc fårtojer.
Det kan rnåskc lvde som lidt af en
selvmodsigelse. ircn segen er jo den
at -uurderingsfoltriene blot arbejder
ud fra nogle mnndligt overlet erede
og lidt lost tbrmulerede regler og
anr.isninger tbr rurclering. Det givcr
jo vide mu[qheclcr og beføjelser til
at vælge cle fartojcr rnur mener fbr-
tjener præmicring. Og derfor cr der
sådan set ingen gru.nd til lt klandre
llogen fbr ,-.rt gorc c1ct. Er cler noget
der skal klar-rdres rn.i clet vel r,ære de
upræcist fbrn.rulereclc r,rr1r-itlgelses-
kriterier. Faktisk r ed jee ikkc on-r

der findes nogct lrcdtirlc'let or.erho-
vcJcf og Llrlrl\et illll rlt I ll1.1mC Virre.
så giver den nur-erenrle proccdure
anlednir-rg til alt tor nlcgen kr-itik og
misforståe1ser.
Til tro.ls lbr jcl cr' r.(r n\ r ri,r'ertirt-
gen, har jeg i n-r,rnee sulrnenhænge
hørt negatil onrtille li stær-ner på
gr-und af r-Lrrrlc ri n g,s 

1-, 
roce clu ren.

Helt tilbage til Kertemincle-stu,net
kan jcg h9sk9, cler r'..u' .liskussion
om præmierir-rg og tr-a F.rborg kan
jcg give t)ere ek.crrrpicr. Jcg i il
nøjes rned at besk-r-ir-e et par af de ,
som står n'deligst r rnn erindring :

Efter endt besrgtigelse af cn båd
gjorde jeg klar til at cntrc clet.t

næste.. Da jee ikke kume se nogen
omborcl. bankctlc jee pi clækket.
Da ingen reegercLlc bankcde jeg en
gang mere. nren lige liclt hjalp det
og jeg tråcltc clerlbr over på fordæk-
ket, for at komme i'idcrc. Men der
vår folk ombord. Necle i fbrluger-rs
dvb sad en person og arbejdcde.

Jeg troede ikke jeg var blevet hørt
så jeg spurgte vedkommende om vi
skulle kigge på båden. Ingen
respons. |eg gentog mit spørgsmål,
men stadig uden at få svar. Se nu
kunne der, nØgternt set, godt være
tale om et tilfælde af tunghør. Det
var nu ikke min fornemmelse, og
mens jeg overvejede om jeg skulle
gå videre, lød det nede fra dybet "

det tror jeg nu ikke ...men du kan jo
spørge agterude ". Allerede her bur-
de ti-øren være faldet. |eg føIte mig
ikke specielt velkommen og da jeg
bevægede mig ned ad dækket havde
jeg ligesom på fornemmelsen, at et
uvejr var under opsejling. Lidt lige-
som man når ude på vandet, er på
vej ind i en tordenbyge. Død-dam-
stille var det...og mØrke skyer i
horisonten.
Med den ene fod nede i cockpittet
tror jeg nok jeg vidste hvor det bar
hen, men da var det for sent. Knap
havde jeg forelagt mit ærinde før
svaret kom mig i møde med en
stfrke, der i maritime sammenhæn-
ge godt kunne minde om noget i

retning af l«rling, tiltagende til
storm. Blæst inde i ethjørne af
cockpittet med skuldrene oppe om
Ørerfle og firld midterskilning, kun-
ne man ikke være i tvivl : Det var
kulminationen på års indestængt
utiJfredshed, der her tordnede gen-
nem luften. Efter bygen fik j"g
spurgt til om det nu også var det
rette forum og lufte sin utilfredshed
i og uden at overfortolke, tror jeg
nok vi blev enige; faktisk, om at
sommermødet eller generalforsam-
lingen ville være et mere passende
sted. Men nogen behagelig episode
blev det aldrig og efter at have let-
tet på hatten, spekulerede jeg Iidt
over hvor hyggeligt det i grunden
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Yar at være med.
En anden episode foregik ombord i
en kutter, hvor eieren långe og med
begejstring fortalte om den gen-
neirgribende restaurering han egen-

hændigt havde foretaget. Ved gen-
nemgang af båden kunne vi ved

selvsyn konstatere at der var præste-
ret ei stort og virkelig pænt srykJ<e.

arbeide. Det kunne være kommet I

beuågming til plakette, hvis det 
.

ikke havde været for et nlt: uorrgl-
nalt os meget forstørret ruf. Nu var
det jo"såd# at vi var blevet bedt
om at påtale den slags detalier.
Bestemt ikke nogen rar ting når
man sidder over for en Person der
måske har satset på Præmiering.
Men vi giorde det og der blev
meset meeet stille. Slcuffelsen var
it<tE tit ut i"g. fejl af. Alligevel blev
jeg noget overrasket da bladet sene-

re udkom og kunne Iæse om mtn
fornærmende dårlige indsats som
bedømmer. Det har jeg så valgt at
tage til efterreuring, ( selvom vi
aldrig talte om buksesnedkeren )

-.nirou.r samtidig den påstand at
det også var et udtryk for stor fru-
straflon.
Jeg forestiller mig at denne konkur-
rence. lige fra begyndelsen i I979,
har haft-til hensigt at præge kandi-
dater i retning af størst mulig grad
af oriqinaliteii forbindelse med
resta#ering. Derfor ville ieg nok
ikke selv turde møde op i forvent-
ning om at virde priser, hvis ikke
ies"var sikker på a't min båd var til-
'nirmelsesvis åriginal i sit udseende .

Men det er der så andre der 8ør og
det kan leg kun tolke som udtrYk
for fotks u-sikkerhed og forvirring
omkring udvælgelseskriterierne. Og
jeg forsiar godr hvis man forvirres
elfur frustreres nar harpunloggen,

der for mig og sikkert også for
andre, står som den yPPerste aner-

kendeise for origin#tbt og flot ved-
ligehold, så kan gives til en båd der
nEtop ikke er original i udseendet.
Nøiaetig som før omtalte kutter, så

urr'olrf, HrrpunJog-vinderen forsY-

net rned ruf, hoget som den oPrin-
deligt, end ikke var bYgget med.
Medmindre jeg har misforstået reg-
Ierne, vil en sådan premiering kun
skabe forvirring omkring bedøm-
melses-kriterierne. Der mangler
ganske enkelt entydige regler for
irrrde ringsproceduren !

I.g d gerne påpege. at ligeså stor
forståelse ieg har fbr de ovennævnte
bådejeres trångsler, ligeså lidt fors-
tåelse har ieq, for måden deres fiu-
stradoner kåmme. til udtryk På.
Det skulle vel ikke være nØdYendigt
at skvde oå pianisten. hvis det er
nodeine hedet galt med I Kritik,
argumenter og forslag tiJ ændringer
gdr vel bedst gavn i bladet, ved
mødet under itævnet eller ved
generalforsamlingen. Det har en af
åe ovennævnte parter siden valgt a1

gØre, men det liommer vi tilbage til
senere.
I øieblikket er der alt for mange
løse ender der afstedkommer tvivl,
diskussion og uafldarede problem-
srillinger i forhold r,urdering en #
bådene. Et eksempel er allerede
beskrevet ovenfor, men et andet
kunne være om det skal Yære mere
legalt at installere motor end at seile

med uoriginale beslag på dækket I

eller om uoriginal dæksfarve skal
trække mere fra i regnskabet end en
uhensigtsmæssig rigning der er
ændreitil det bedre I Skal man
skelne mellem en værfis og en ejer
restaureret båd I Og lrrrderingsfol-
kene...hvordan undgår man at der
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dømmes efter om marl er til spids-
gattere eller til kuttere ) Osr: Osr..
der vil sikker-t \'ære marlge sådalure
eksem;ller og det r-il nok \-æ-re utopi
at fbrestille sig cn losnilg. 1-rr-or alle
vil r,ære tilfrcdsc. Iklic desto mildre
er der to ting jcg tror De'fæ1es
bestr.relse r-ille kumre qore fbr at få
flere tilfredse kuncler i butik[<cn.
Den ene skulle vitre at ucldele en
præmie til den L',ati i har-ner-r
bedømmerne og medlemnlerne
synes bedst om Llden skclcn til kri-
terier. Det er en i.1e Tens Poulsen i
sin tid braqte r-ne.1 sis hlenr fia
Norge. Det er r-kke sr,kkert at tirr
omtalte kutte r-.'je r f.rr titrbedret
sine chancer her. \-rsse n'pcr af far-
øjer har tenLlcni ti1 :.r rrlrrække sig
mange bcurt.lr.:i. :',) .lJrist sr-rnt på
en biludstillirrg hr or T.rguaren nok
henter en pris-r .1e .ign-i.rtcgorien,
mens det er cn l(-)-pcrsor-Lers tamilie
Citroån tlcr ],,i-tr rrr.i prircrr 'om
årets bil.
Det andet skr,rllc i .r-rc ar tndfbre en
( eller flcre rq.s.1 . '1 r-1'1-gslrrissr'

som udcieles rr1 i,-,k .1e r i iirn-ejen

har tiLmeldt sig denne kategori. Kri-
terierne for denne kategori skal
Yære overordendig specifikke og til
det formål vil det være oplagt at
benytte sig af et virkeligt godt og
vel gennemtænkt forslag som Allan
Schmeltz har beskrevet i blad nr. 58
Det er muligt der skal føjes lidt til
eller på anden måde småjusteres og
her vil jeg gerne opfordre medlem-
merne til at give deres bes1ru med.
Forslaget skulle have været afprøvet
i Nibe og måske findes der erfarin-
ger fra dette stævne, der kan gøre
det endnu bedre. Under alle oms-
tændigheder er jeg overbevist om)
at forslaget kan blive et særdeles
nyttrgt værl«øj for fremtidige vur-
deringsgrupper. I{vis ikke det alle-
rede har været afprøvet, vil der for-
håbendig være mulighed for det
næste gang. Jegtror det er det der
skal til for at tilføre konkurrencen
nogle nye og hårdt tiltrængte
impulser.
Med venlig hilsen

John Wølsted.

Annoncepriser
I p:i.c,r er inkluderet billedc eller tegning af din båd.

Anr.urncelcrs: og nt.rteriale sendcs til adressen i kolofonen, betalingen
foreg,ir ettcr *iroopluæ\.ning, som udsendes, når bladet er udkommet.

Småannoncer (u. billede) l/6 side: 100 kr
(-o. handelspris 1500 kr.

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

Det sarnle træskibsværft Lillebælt-
værft1t, der nu har eksisteret siden
december 1997,har i den forløbne
tid haft g*g i forskellige aktiviteter
med det formål at drive og bevare
et levende træskibs- og bådebygger-
miljø, i den forbindelse er der dan-
net forskellige foreninger med til-
knytmng til værftet:
Lillebælt Smakkelaug, der har til
formål at restaurere, nybygge, præs-
entere og beskrive egnstypiske joller
og træskibe. Desuden er det fore-
ningens f"tTål at beskrive.§stkul-
turen i vort interesseområde d.v.s.

suælningen fra Assens til Båring og
fra Arøsund til Tlelde næs på Jyl-
landssiden.
Foreningen til "De To Søskendes"
Bevarelse, der blev stiftet i 1996,
med henblik på at overtage, restau-
rere og vedligeholde, samt præsen-
tere ved sejladser, jagten "De To
SØskende", bygget 1910 i Nyborg
til paketsejlads på Agersø i Store-
bælt.
Lillebælwærftets Venneforening,
der er stiftet i efteraret 1998, med
det formål at skabe folkelig interes-
se omkring værftet, at tiJrettelægge
aktiviteter i og omkring værfis- og
havnemiljøet på Gl. Havn. Samt
skabe indtægtigivende aktiviteter til

støtte for værftet. I L999, der var
vor fØrste sæson, blev der afholdt
adskillige arrangementer, staftende
med et-par foredrag omhandlende
maritime efilner] derefter i somme-
rens løb nogle musikalske arrange-
menter) alle med stor tilslutning.
I den forbindelse viI Venneforenin-
gen gerne informere jer om som-
merens kommende arrangementer:
Vi lægger ud med et foredrag om
sejlads på Europas floder på Vestre
skole i Middelfart ld. 1930 den 15.
marts. Bekendtgørelse i Melfarpo-
sten og ved opslag rundt omkring i
Middelfart. Ilerefter går vi over til
sorunerens aktiviteter, der alle
aflioldes på det gamle værft, der i
den forbihdelse bliver ryddet for
både og der etableres scene og dan-
segulv.
Vi fortsætter den 12. og 13. maj
med Middelfart amatørteater der
opfører en kabaret: "Teksten var af
Epe." Inden forestillingen vi1 der
mulighed for servering af en let
anretning, der bestilles i forbindelse
med indkøb af billetter. Vi slutter
aftenen af med musik og dans. Bil-
letter købes hos Middelfart turist-
forening tlf.644Ll788 ca. pris for
billetter 150-200 k
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Dansk Forening for ældre Lystfartøjer
Indmeldelses -, registrerings -og bestillingskort

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

tr Indm./ Pass. medlemsskab kr. 200 pr. &r Medlemsnr.

n Omregistrering af båddata Gruppe

E Adresseændring Betaling

n I stk. mågestander kr. 80 n t stk. Syns- & Notatbog kr. 85

rlr t1l3 98
Indm. gebyr kr I30

Bådtype/klasse: Bådens navn: Byggeår:

Bådebyggeri / byggested:

Konstruktør: tæsorter:

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

Sejlbåde Rigtyp. Sejlareal: Mærke i sejl

Motorbåde Motorfabrikatltype: HK/r(W:

Bådens nuværende hiemsted: Sejlklub

Bemærkninger:

Ejerens navn: Medlemsnr. Ttf:

Postadresse: Postnr: By,

Medeiere

Findes der:

n Historisk materiale

Medsend gerue originøl eller
kop.ilil registrcring i DF,'2Ek
ørhw.

n Konstruktionstegninger

E Bilbrev/ttuynsbog

n Fotos

n Andet

Døto: Und.ershrijl:
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Boatsho§$fff
2WEEKENDER I BELLA CENTER

F?edag 3. - søndagl 5. + torsdag 9. - søndag 12. rnarts

HterUage kl. 13 - 20 Voksne 60
Lerdryelsølndage kl. l0 - l8 Børn (4- l 5 år) 30

Familierabat (2 voksne + 2 børn) 155

Center Boulevard, DK-2300 København S . www.boatshow2O00.dk

DANBOATBellaCenter N

31

ft

.t



i?4', *{}':}tli.?5'r? fiIlt:
fl]vtil J't.ttt.l.
[x'p*r{-tava j 1.',}

$?'? 1. lr'"r:r l. vtirh avs'r r+?f,* u;11..11.'iI L

Vi har


