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Vø r d e r i ng

Vurd
Fot, øt bwøre vor sejlend.e flåd.e øf
tralystfm,tøjer i så. originøl stmod. sanc

øoølig, hør Dønsh Foreøiøg for,lfrld.re
Lystførtøpr besløttet øt nawcte hri.te-
ri.er shøl varegald.etcd.e ved. d.e å,dige
rørdcri.ngøq førstegøng å.r 2000.

Flvem kan være med og hvem kan få
præmiel
Ifølge en tidligere DF-ÆL-beslutning
omfatter vurderingen ikke glasfi ber-
både eller træbåde, hvor skroget er
overtmld<et med glasfi ber.

Ingen DF-ÆL-båd skal holde sig til-
bage for at blive r,rrrderet, selv om
ejeren måske ild<e mener, at båden
har chance for at få præmie. Det
kræver blot at skipper afleverer en
udfyldt fortrykt blanket om bådens
data og eventuel historie til stævne-
kontoret.

Stævnets bedste båd får overrakt van-
drepræmien, Harpunloggen. En
særlig plakette for denne hæder bliver
givet året efter, til opsætrring i båden.

En tidligere vinder af Harpunloggen,
kan ikke modtage denne hæder en
gang til. Men det skal fremgå af pro-
grammet hvilken af disse både, der er
med i det pågældende års stævne.

Der gives en plakette "For god Beva-
ring" til et antal både, som r,rrrde-
ringskomiteen finder værdige hertil.
En plald<ettevinder skal ikke regne
med at komme i betragtning ved vur-
deringen året efter.

Der gives præmie til en eller flere
både, hvor et godt renoveringsarbej-

erlng
de er i gang.

Alle stævnets deltagere kan på en
udleveret stemmeseddel finde deres
åvoritbåd, som vil modtage en
særlig præmie.

Der gives en præmie til den sej-
Ierkvinde, som med sit humør og
glæde for sejlerlivet, har været direkte
med til, eller som har kunnet udhol-
de, sin mands arbejde med bådens
vedligehold.

Vurderingen og dens forudsætninger:
Det er en forudsætning, at r,rrrde-
ringsfolkene (gerne opdelt i to-perso-
ners grupper), har den fornødne
samlede viden om kvaliteten af
lystbådes bådebyggerarbej de og
historiske udseende.
DFÆL benl,tter lokale og/el|rer andre
bådebyggere parret med udvalgte
DFÆL medlemmer.

Vurderingen må ild<e opfattes som
dybtgående ,bl.a. på grund af den
korte tid og at bådene ikke bliver
undersøgt på land.

Vurderingskomitten skal have fors-
tåelse foq at bådenes originale udse-
ende skal holdes i hævd. Altså ild<e
nødvendigvis de originale planker
eller detaljer, selv om det selr,{ø§elig
er et plus.

Der findes ting der ikke fandtes da
båden blev bygget, men som i dag
ses tilføjet eller ændret. Nogle af dis-
se ting kan accepteres og andre ikke.
Ting der vedrører sikkerheden om
bord er generelt tilladt.

a

I



Vurtlering

Det skelnes ikke ved et restaure-
rings- eller vedligeholdelsesarbejde
om det er tdført af professionelle
eller amatører.

Vurderingens overordnede grund-
Iag:
1. Bådens originale udseende af
skrog, dæk, ruf, indretning i cockpit
og om læ, samt rig
2. Udførelsen af renoverings- og
ved I i geholdelsesarbejdet
3. Bådens generelle tilstand og
udseende
4. Der skal tages hensyn til bådens
alder

Det er vlgtigt at vurderingskomiteen
starter med nogle objektive kriterier
for at kunne danne en base for de
sidste subjektive drøftelser. Derfor
starter alle både med 100 point,
som det formendig temmelig uop-
nåelige.

Retningslinier for stØrre eller min-
dre fradrag:
Størrelsen af fradragspoint for de
enkelte delområder fasdægges efter
en forudgående drøftelse mellem
mrderingsfolkene, med udgangs-
punkt i vurderingsformandens for-
slag. Der skal også tages hensyn til
nuancer inden for de enkelte områ-
der.

Skrog, dæk, overbygning, cockpit
og kahyt (fradragspunkterne er ikke
i prioritesorden)

I. Hvis en kutter har fået afkortet
hækken
2. Hvis oprindeJigt ruf har skiftet
udseende
3. Hvis oprindelig forluge har skif-
tet udseende

4. II"ir 9t.t "rL./ie.ftmed plexiglasrude eller
TAIIINE

er skiftet ud
aluminiums-

5. Hvis træluger er skiftet ud med
aluminiumsluger
6. Hvis slydekappen ikke har origi-
nalt udseende
7. Hvis oprindelig lav skandæksliste
er forhøjet
8. Hvis oprindelig rundliste er gjort
kraftigere
9. Hvis oprindelige skandæks-og
mndlister er ændret fra lakeret
mahogni til andre træsorter.
I0. Hvis koøjer er ændret i facon
ogleller størrelse
1I. Hvis der senere end byggeåret er
påbygget doghouse
12. Hvis en oprindelig åben båd har
fået kahlt
13. Hvis beslag ild<e er tilpasset
oprindeligt udseende
14. Hvis cockpittets indretning ild<e
er tæt på det originale
15. Hvis apteringen om læ ild<e har
originalt udseende (visse praktiske
ting er tilladt)
16. Hvis glasfiber på dæk ogleller
ruftag i stedet for lærred
17. Hvis andre ting, hvilkef :

Tilladte ting:
(dog sådan at både der fra byggeåret
har bevaret de originale materialer
og udseende har forret)

Ikke originalt teakplankedæk
Plyrvooddæk under lærred/glasfiber
Søgelænder
Indbygget motor
Spilkopper (helst bronce før cirka
r95o)
Lister i nådder
Laminerede svØb Instrumenter

Rig og Sejl
Ting der giver fradrag:
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Vu r d. e r i ng

1. Hvismetalrundholter
2. Hvis en brøkdelsrig er ændret
til mastetoprig
3. Hvis sejlarealet på entype-eller
klassebåde er ændret
4. Hvis andre ting, hvilkef :

Tilladte ting:
(dog sådan at både der fra byggeåret
har bevaret de originale materialer og
udseende har forret)

Gaffelrig til Bermudarig
Afl<ortet bom
Rustfri wire og beslag
Moderne towærk
Moderne blold<e
Dacrondug

Subjektive Bemærl«ringer:

I{er nævnes ting som ved et skØn
giver plusser og minusser

Bømt Aøwe, 1. øpri,l 2000

32 fod Motorsejler sælges

L75.000,-
32 Fod,Motorsejler irg.I966 sund og meget velholdt båd med agterkahyt

Materiale: Fyr på eg og ask, ruf maghony
Værft: Henrik J. Askvik & SØnner, Hagavik Norge.
Motor: Sabb 2 cyl. diesel 18 HIq renoveretl992.

I(omplet sejiføring: Rullefok 1991, Genua ny, Storsejl 1991,
Sryring: Hydraulisk med rorviser. Installationer: Godkendt gasanlæg, køle-

Er d..ylf 1?å? åffi':i.i5od, r eeo
Vinterbuld<e og overdækningsstativ m. plast. Båden er hjemmehørende i

Nykøbing Sjælland Havn

Ilenvendelse: Tlf: 599L 3639
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Europeweek 2000 i Oslo
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1Af vores
ge en alle

2000 i

er vi blevet bedt om at brin-
om at komme til Euro-

at skrive til
Fax0047 23 27 56 10.

IB.-31. juli. Man kan modtage yder-
I(NS Secretariat,
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0g du kan få endnu mere at vide!

En tankevækken-
de aftikel 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
træsoner uden at
rØre 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 uberør1e af det lange
ophold i vandet. Bedste opnåede
prøveresultater blev opnået med
Owatrol, Benar og Epifanes. Den
Epifanes-behandlede lræprØve 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
stod set ikke
andre lande i ver-
den, der har så
gamle søfartstra-
ditioner som Hol-
land.
Og Epifanes er et
hollandsk kvali-
tetsprodukt udvik-

i tæt samarbej
ge Hollandske
grund af marinebutikkernes ønsker
om en "høj omsætningshastighed"
omkring et "smålt« produktsorti-
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
grund!

Ring til importøren i Danmark.

EPrloles"*
eÅoeeYGGER HANS FOKDAL, HF MARINE

5762Yester Skerninge tlf. 6224 2121
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Kursus i bådebygg.rhåndværk
Vi1 du lære noget om bådebyggerens værktø1er og måleteknikerf Vi starter
med konstmktionstegningen, og går videre med værktøjsslibning, måletek-

nik med skabelontagning, vrangbue, sladrehank og bundstoldod. Målet er at
få et bundstoldod med hjem og filært at stild<e dn bundstok af. Kurset fin-

der sted på Valdemars slot i weekenderne 2.-3.- elJLer 9.-l0.september og
koster 150,- pr næse og bundstoldoddet 50,-

Tilmelding til:
Niels Friis 4089 5426

Man kan undersøge overnatningsmuligheder på turistkontoret i Svendborg:

62 21 09 B0

" Øhavets" fælles sej lads
Øhavets fællesejlads.

Det er lykkedes os at finde en der vil stå for at "opsamle" de både der vil del-
tage i stævnet i Nyborg til fællesejlads. Preben Nielsen fra Åbenrå regner

med at sejle allerede mandag den 3. juli fra sin hjemhavn. Der efter sæffer

han kursen mod det syd§rnske øhav, hvor han sejler nogle ild<e alt for lange

dagssejladser i retning mod Nyborg. Hvor han sejler ind afhænger af så

meget, bl.a. vejret og ønsker fra de forhåbendig mange der vi1 slå fØtge.

Onsdag aften lægges der til ild<e så langt fra Nyborg, f.eks. Lundeborg eller
Lohals. Preben kan fra nu af og til han ankommer til Nyborg nås på

telefonnumm er : 7 461 3413

9
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Mere om vurdering
Så. ligger vi, d.er igen, rned. eø vis
legøøsd.el i. vejret og sli.ber og rnøletc

Alle har vi en ide om fabrikat af lak
og dets fortræffeligheder. Hver især
knokler vi for atter at kunne stævne
ud til sommerhavnene, og blive
beundret, og kigge indigneret på
alle de der mærkelige skabninger
med tar gabøjler og halvoffentlige
badeanstalter ude agter. Lad os bare
blive enige om, at vi sejler rigtigt, i
rigtige skibe. Tilbage til ræset, for
det er et ræs at blive færdig i tide,
inden udtørringen giver lp under
køjebunden. Vejret er aldrig lige til
det vi har planlagt: Det forstås! Fri-
bordet blev alligevel ild<e årets eller
årenes flotteste) men nu skal vi altså
på vandet. Dette stress, godt nok
ofte selvbestaltet, fØrer visse skippe-
re med ud på vandet og lader det
gå ud over andre skippere, som
måske ser knap så meget på finish,
men mere på brugen af skibet. Der
er vel grundlæggende disse to typer
afbådejere, og begge typer skal
være mere end velkomne til årets
træf i Nyborg. Men vi forventer en
gensidig respekt for evner, lytt og
formåen. Vi forventer også at årets
frivillige bedømmere bliver behand-
let ordendigt. Lad det så være op til
den enkelte at lægge betydning i
ordet, men en episode som beskre-
vet af fohn Walsted bør ikke finde
sted. Vi skulle gerne, også fremover
kunne få frivillige dommere. Over-
lades dette erhverv ti1 de enkelte
bådejere, bliver det rent kaos og
anarki. Så frem med høflighedsfla-
get og byd velkommen ombord,
hvis du vil deltage i årets

D.F.Æ.L's uddeling af præmier. Vi
i Storebælts gruppen i Nyborg har
gjort os visse overvejelser, som vi
nu vil delagtiggØre andre orme
besiddere i.
Du kan vælge, at deltage i årets har-
punlogræs og plakette uddeling. Du
afleverer din tilsynsbog fra de fæle i
sekreteriatet ved ankomst, og senest
fredag inden ld. 8.00. Du deltager
nu i vurderingen. For at gøre det
hele lidt nerilnere) opgiver du hvad
du specielt har gjort ved din kæreste
skude i år ( ikke konen ). Samtidig
fortæller du, hvad du selv mene!
der skal vægtes og sparer vurde-
ringsfolkene, for at kigge på noget
som du selv synes er irrelevant, hel-
hedsindtryld<et klarer de helt sild<ert
selv. Den skjulte dagsorden er
naturligvis, at få bådejer til at for-
tælle skibets historie, og på denne
måde opfylde intentionen med til-
synsbogen. Så fat pennen. Du kan
også vælge sol, sommer, samvær og
højt sommerhår og bare være med
trl x gøre de årlige træf til stedet,
hvor sejleren møder sejleren, der
møder alle de andre. Du skal dog
på det kraftigste opfordres til at
føre din tilsynsbog. Den kan jo
al'ud gøre fyldest i en heftig diskus-
sion, hvor komidshukommelsen
svigter. Så enkelt var vores fØrste
forslag tænkt og så enkelt, tror vi
det kan administreres. Ved siden af
dette kan alle naturligvis stemme på
sejlerens egen valg af båd, men -

det er uden for plaketteuddelingen.
Ang. harpunloggen, så mener vi det
handler om primært selv at holde
og reparere sit skib. Send det til
værftspleje hvert år og du er ude af
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loggens kølvandsstribe. Det disk-
kvalificerer dog på ingen måde at
hente professionel assistance og
betale sig fra hjælpen. Vi har alle
forskellige forudsætninge! men
bærer i os ønsket om at bevare træs-
kibene, ellers havde vi nok anskaf[et
os en med fartstriber og coclgit til
ti personer på første sal..
Harpunloggen handler også om at
bevare skibes originale udsende.
Skift et bord, lav nye cockpitskam-
me efter de gamle skabeloner, men
laves overbygningen om, eller laves
fribordet højere, så er du igen ude
af harpunloggens køIvandsstribe. Vi
ved det godt, at sejlerfolkets krav til
komfort i dag er helt anderledes.
Fritiden er blevet mere righoldig på
tilbud og en del afdisse, er også
kommet med ud på vandet. Man
kan derfor sagtens forestille sig, at
man af disse grunde og for at få
familiens yngste ti1 at se livets sande
glæder, vil "komfortere" sit gode
skib. Man deltager så i stedet, om
at få en plakette for god bevaring
og megen brug af knofedt. For det
skal der til, hvis "solajmaen" skal se

godt ud. Det er ofte et utaknemme-
Iigt job. og i fandens møgvejr at se

plasten flyde, når man selv endnu
står på land. Det er dette job -pla-
ketterne for god bevaring -skal
belønnes.Vi mener også at slutte-
ligt, at hvis ingen båd umiddelbart
gør sig fortjent til harpunloggen,
bør den ikke uddeles det pågælden-
de år.

Vi har behændigt undgået, at gå i
detaljer omkring r,ruderingsmænde-
nes kriterier. Det bør vi ikke blande
os i, men blot opfordre alle, med
indsigt og forståelse for skibenes
værdi, om at lave og åstsætte nogle
faste r.rrrderingsregler, som kan
anvendes år efter år, uanset hvem vi
har fået til at besigtige vores skibe.

Kære alle sarrunen - frem med til-
synsbogen og deltag i eller deltag
uden for lurderingen, men tag alle
gerne landgangstøjet med. Nyborg
er mere end et stævne og et besøg
værd.

Fløruu.i.ng, Jørgeø @ Fini

,,STOREB,.ELT,

Opfordring fra
lørgen |ensen

]eg vil gerne i kontakt med alle der
sejler 6 meter i Danmark, så jeg
kan få dem på min snart nye hjem-
meside både med træsejlerne og
6 metere.
Adresse på hjemmesiden kommer i
næste nurnmer af bladet.
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Svar til |ohn Walsted
Det er rø,rt ø.t se øt en øfforenin-
gens vurderingsfolh også. høt, irud.set

problewet rnhi. vurdering øf båd.ene

ved. sorwrnet stewet.

Jeg kan helt tilslume mig lohns
holdning mht. manglende remings-
linier for mrdering. Desværre som
et skår i glæden l<an ieg også i

f ohns indlæg se at han har misfors-
tået visse ting. ]ohn har nævnt2
besøg som eksempler på folks reak-
tion,-hvor jeg ild<e skal lægge skjul
på at det sidste eksempel var hos 

-
mig. Først vil jeg rrævne. at i mod-
sætning til hvad Iohn skriver før
hans besøg, kun haydg en.svag for-
ventning om præmie, hvilket jeg
osså hai sivef udtn/k for i mit ind-
lågi nr.Si ol<tober 97. Godt nok
havde jeg foretaget en stor renove-
ring af både n men tidligere tiders
erfiring gjorde at mine-forventnin-
ser Iå på et meset lille sted. Der
8pr.od'hetler ili<e som John skriver
nogen fi-r,rstration fra min side
under besøget vedr. r,Trrderingen af
båden ( demil kan jeg også henlede
til mit indlæg i nr. 53 ). men vi fik
da en snak om renoveringen, og
som bådebygger og med afstam-
nins fra en familie med store tradi-
ri o#er indenfor bådebyggerfaget
kan jeg nok se at ]ohns kritik af
materillevalg og bådens ændringer
er meset naturlie. men det er da
klart ,"når et styfr<e arbeide lrritise-
res giver man en forldaring på de
forelagne valg, og min holdning er
at hvi§ man skal følge de gamle ra-
ditioner til punkt og prikke, hvorfor
går vi så ild<e tilbage til flintøksen
og de udhulede træstammer f . Det
kan dog undre mig meget vedr.

materialevalg at jeg skulle kritiseres
så meget for mit valg, når man har
oplevet både bygget op af samme
materiale blive præmieret. Især var
det med stor undren at opleve i
Assens en båd blive præmieret og
rost til skyerne afeksperten inden-
for området, og så senere efter en
snak med ejeren at konstatere han
har brugt nøjagtig samme frem-
gangsmåde og materialer som ieg
selv. Jeg kan helt dlslutte mig Iohns
undrenover lignende situation i
hans indlæg.
Hvis der for lohn var nogen fm-
stration at spore hos mig, kan det
kun somjeg har nævnt i nr. 53 være

irritation over at samtalen blev ført
over på Bukesnedkeren. Dette
benægter John godt nok, men hvis
han nu tænker tingene godt igen-
nem tror jeg også han vil kume
huske at hans følgesvend startede
denne snak, og en ros til John er at
han var mere seriØs og forsøgte at
føre samtalen tilbage på sit rette ele-
ment. Det var her der blev stille fra
min side p.g.a. tidligere erfaringer.
Desværre lyld<edes det ild<e så godt
idet mødet blev ophævet uden at vi
igen kom nærmere ind på min båd.

]Eg kan desuden nævne at mit ænd-
rede r-uf kun var meget lidt på tale,
og uanset Iohns holdning til dette
o[trådte han høfligt udei at ieg føl-
te det fornærmende. Jeg må
indrømme at jeg ikke lige kan følge
det handlingsforløb John har
beskrevet. Hvis John har følt at min
senere l«itik af bådvurderingen var
et udtrvk for at han havde udført et
dårligt'stykke arbejde, kan jeg kun
beldige det. Jeg synes ]ohn selv i

12



Vurdering

begyndelsen af sit indlæg har givet
et udmærket billede af hvordan det
hænger sarilnen, hvilket måske ube-
vidst fra Johns side sterrrner meget
overens med min opfattelse som er
beskrevet i nr. 53. leg er udmærket
ldar over at lrrrderingsfolkene
tdfØrer et stort styld<e arbejde også

lohn men det er min klare holdning
at det som ]ohn med rette kalder
harpudogræset burde afskaffes. I
stedet kunne vi bruge energien på
nogle hyggelige aktiviteter alle kan

være med til også børn feks volley
med vand-balloner, en bowlingkamp
hvis dette er muligt o.a. For god
ordens sl<yld vil jeg lige nævne at jeg
har fravalgt enhver deltagelse i har-
punlogræset. Da vi kun er nogle få
der offendigt har givet vores util-
fredshed med harpunlogræset til ken-
de var det måske en ide at få de øvri-
ge medlemmers mening offendig-
gjort ved at afholde en afstemning
gennem foreningsbladet.

Alløn. Schmeltz.

Swell II til salg L40.000,-
En klassisk I(nud Reimers platgatter fra 1954

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

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

*". 
",#,'H,'åfif'§ 

63 8573

1.1

i



Refe rø.t frlt lJ e nerølfors/1 ?nlinge n

Generalforsamlingen
Gercerølforswwlingen blw øfbold.t i forslag til småjusteringer af vedtægter-
I(A.S.s lohøler i Københøvn. lørd.øg ne, men disse kan komme på næste
,øø 1r' rn'ørts ht' 13'00' 

årr#,',';*åå,:,? å:'#it;'.3:'
Henrik Effersø blev valgt til diri- Betyrelsen foreslog at kontingentet
gent. Han konstaterede, at general- forblev uændret. Det var der ingen
forsamlingen var lovligt indkaldt, indvendinger imod.
om end han måtte sige, at det ild<e Formanden var på vaig og blev gen-
var optimalt, at det skete så sent og valgt. lørgen )ørgensen var på valg og
at stedet ild<e var angivet på den blev genvalgt. Michael Christensen
udsendte indkaldelse. Stedet var dog var på valg og ønskede ild<e genvalg.
angivet i det forrige blad. Ifuud lohn Ifuudsen fra "SØkort II2" blev
forelagde bestyrelsens beretning (se valgt i stedet. Revisorer og supplean-
andet steds i bladeQ. Planerne for ter genvalgt.
det næste ir var, at fortsætte i det Under eventuelt blev forskelLigt disku-
gode spor vi er inde i. Bl. a. at teret: For og imod kasserer kontra
fortsætte arbejdet for at afskaffe I%o forretningsfører. Ole opfordrer alle til
afgiften på forsikringer, aftrolde flere at stØtte op om lokale arrangementer.
kurser og arbejde for lempelige reg- Gorm Boa stillede sig til rådighed ved
ler for bundmaling til træbåde . lohn udarbejdelsen af et register. Stig
Walsted opfordrede til at bevare de spurgte om "ikke Dfælmedlemmer"
internationale kontakter, hvilket Ole kan deltage i kurser. Svaret blev at det
Heilmann kunne bakke op. Også kunne de godt, hvis vi ikke kunne fyl-
Bent Aarre bald<ede forslaget op. de op med egne medlemmer. Man
Stig Ekblom pointerede, at det ikke kan også forestille sig at prisen skulle
måtte yære et krav at man havde et være anderledes. Vurderingen af både-
NNl-målebrev for at deltage i kap- ne ved sommerstævnet blev som sæd-
sejladsen til sommerstævnet. Stig vanlig diskuteret. John påpegede, som
sagde endvidere, at det var en god han også gjorde i sin artikel i bladet,
idå at lave en hjemmeside i forenin- at der il<ke findes retningslinier for
gen. Ove luhl, som selv har en r,urderingsfolkene og det gjorde det
hjemmeside for nordiske krydsere, svært for dem. Bent ville gerne for-
sagde, at han gerne ville hjælpe. Stig søge at skrive nogle retningslinier
ville også gerne opfordre til, at vi ned. ]ohn fik lige sagt at stævnet i
deltager i stævnet i Svendborg. Svendborg er den 10. august. Steffen
Under gennemgang af regnskabet (Sindbad) foreslog at vi lavede et stort
blev der debatteret stæ-,neudgifternes 25 års jubilæumsstævne og inviterede
forskellighed og afskrivnings-regler. både fra andre lande med.
Regnskabet viser et pænt oyerskud,
som det er meningen, at vi skal bru- Røferent:
ge til et ny register. Regnskabet blev Mi,chøel Chr,istensen
vedtaget. Der var ingen rettidigt ind-
komne forslag. Bestyrelsen har nogle
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Sommerstævne
i Nyborg 2000

Torsd.øg d,en.6. jøli:
Båden-e ankominer i løbet af dagen. I«. 16.00 åbner bureauet.
KI.16-24 boder og telte åbner. I«. 19.00 standerhejsning og
officiel velkomst ved borgmester Niels V Andersen

Fred.øg d.øn 7. jali:
7.30-10.00 morgenbuffet i teltet. IC. 8 åbner bureauet. K1. 9
r,.urdering af bådene. Kl. I0.00-I3.00 byvandring i Nyborg. IC.
10.00 boderne åbner. I«. 15 kaproning i havnebassinet. Kl.
16.30 l(ertemindefiskerne synger i teitet. I«. 17.f5 Dfæls årsmø-
de. I(. L7.00-21.00 aftenbuffet i teltet. I«. 20.00-01.00 Danish
Dixieland Band spiller op til dans ( 6 mands orkester). Kl. 20.00
-24.00 Nyborg open by night med stort fesSrrværkeri kl. 24.00.

Lørd.øg den. B. jøli:
I<1. 7.30 morgenbuffet i teltet. I(l. 8.00 åbner bureauet. I(1.9
skippermøde. IC. 9.30 præsentation af både til kapsejlads.
I«.10.00 boderne åbner. IC.II.0O Kapsejlads og palideligheds-
sejlads for motorbåde. IC. 16.00 Shantikoret synger i teltet. IC.
18.00-01.00 spisning, musik og dans i teltet med "Flapela".
Overrækkelse af vurderingspræmier.

Søød.øg d.en 9. jali:
I«. 7. 30- I0. 00 morgenbuffet
I«. 10.00 boderne åbner. IC.
adsen.

i teltet. I«. 8.00 åbner bureauet.
12.00 præmieoverræld<else i kapsejl-
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I{ølendcren

Kalen
Sorurucrstavne i Nybotg
6.-7.-8.-9.- juli

Ean ooe

fiorffin

Cløssi.c yøcht reøø.ttø. Døn-
rnørh.
10.-13. øaøast 2000. I Sverud,-
botg sønfr

"Øhøpet"s traf i Korshøvn
25.-26.-27. ølwgwst

I(antsøs, v/ Niels Friiss
Dømrnørhs Museørn for lryst-
seilød.s
2:4. - eller 9.-10. septencber
(se sid,e 9)

weeh 2000 i Oslo-
18.-31. jali.

deren
\i ø b en h ørnshe Tr as ej I er d'

Hver torsdag (ild<e juli måned) sejles
kapsejlads Middelgmnden Rundt.
Frem til sommerferien går starten kl.
19.00 foran Svanemøllehavnen. Alle
træbåde er velkomne. Læs mere på
kjøbenhavnernes hjemmeside (se bla-
dets side 2).

Weekenden den2. - 3. september sej-
les den legendariske kombinerede kap-
og udflugtssejlads "Hveen Rundt for
Thæbåde".
I{avnen er i år Bækvigen. Nærmere
om arrangementet på Svanemøllehav-
nens opslagstavler i begyndelsen af
august og på kjøbenhavnernes hjem-
meside (se bladets side 2)

Annoncepriser

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

16

I prisen er inkluderet billede eller tegning af din båd.
Annoncetekst og materiale sendes til adressen i kolofonen, betalingen

foregår efter giroopkrævning, som udsendes, når bladet er udkommet..

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



Debøt

Foreningens overordnede måI
Dyt.er yqtg! øt vi..bold.er smnrueoc sidste gang 1994, mennu skriver vipå lønd.sbøsis og sejler rned. søtrywna 2OO0l"
størud.er
Det er y,rægt med lokale initiativer Vi har haft et sommertræf hvert år
for medlemmer siden l9B0 forskellige steder i landet
Det er yig1q at have en srærk med nogenJunde fai i"dh;rd-;; pt
besryrelse., helst sammensat fra de sarrrme Iiaspunr«. Det er Iykked"eJ
tre landsdele os, at bliveiendt og ,rg..'u1vårligr
Det er yigugr at.have en srærk for- marug steder og vi"har"låer mange
mand, til at holde sarrunen på tråde- træbldsejere tilåt blive FæI. Det er

3",.. vistist at have en ;fl:tfl::-r#'#fi-*.?å'"iil?å:'
sel«erær/kasserer der styrer al regi planer om at komme. Det er dejligt
strering og økonomi - 

åt have et mål for .., d.l uf ,o-*E _

Det, er 
"igtigt 

at have et medlems- ferien. Feeder-sejladser til det pagæl-blad dende sted.r.rigodt tiÅg.
Det er vigtrg! at h.ave et meger spe-
crtrceret fartølsregister, med histori- Vi havde titglr. et vinterarrange_
ske fortekster - ment. Da d,Fåe fik egne vedtægoter
D^ et e.| vigrigt at mød-es en gang om vir det være nan'rig, ii å.*. *r*-
året tl er sornmerrræf på samme gement åtder samåen med generar-
ldsPun\t f"rsamlingen.
Det er vigtigt at mødes en gang om
vnteren trl et rnteressant arrange- sommerstævnet kan diskuteres i enment uendelighed. Basis må være at vi

vi har en smuk stander, som tyde-. *fifi-t"l1ffiffi:;""f.I3j:**'
J-igt kan ses gennem en masteskov i med u§.ri"J.å.. ri.i * rr.r, natur-
havnene og^som fjernkending på ligt at lobre en rrapsejrads og r,urde-
havet. skal tøres af alle medlemmer. ring af bådene til årrångementet,

plus et medlemsmøde, -hvor 
alle kanvi har.i.dag lokalafdelinger enl<elte ilo--" til orde. En piakette fbr sod

steder i landet, men der må g9dt bevaring 
"r.t fift r"f t "tåå;;; 

"""
komme flere. også gerne afd-efinger overlevåse i"ruuriu 

"risirralt 
udseen-

tor specrelJe bådryper på landsbasis de. Den fordente vindå af Harpun-

vi l* i reg!" år hart et rigtig godt i:,-"9,:X;f:i*åfi'å:'ifi:å',"'
medlemsblad, men vi skal-ho'idi enrusiasrer og d.i-.å dr*I".
standarden

Berct Aøwe
Vi har lrft "g 

har nu en god sekre-
tær med den ordenssans der skal til

Vi har et fartøjsregister der udkom
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ønn0nce

SHø JB DEB

tr(:/

Apteringsarbejde . skibtømrerarbejde . snedkerarbejde

Forsikringsskader . brandsikring . totalrenorvering
Dykkerarbej de ved faglært bådebygger

Forbuld<ede svøb klar til montering
Mastebånd og blokke, ristværk i teak og ask.

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

Finsk tjære, black varnis, marinebegr garntjære
og blymønje

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

Tlf: 6226 3030 Fax. 6226 3040
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n Indmeldelse / Medlemsskab kr. 300 pr. år Til DF.iELs norater

n Indm./ Pass. medlemsskab kr. 200 pr. ir Medlemsnr.

n Omregistrering af båddata Gruppe

n Adresseændring Betaling

n 1 stk. mågestander kr. 80 n t stk. Syns- & Notatbog kr. 85

Indm. gebyr
Ul t:J,3 298

kr 130

Bådtype/dasse Bådens navn: Byggeår

Dansk Forening for ældr e Lysffartøjer
Indmeldelses-, registrerings -og bestillingskort

Bådebyggeri / byggested:

I(onstruktør tæsorter:

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

Sejlbåde fugtype Sejlareal: Mærke i sejl

Motorbåde HK/KW:

Bådens nuværende hiemsted: Sejlldub:

Bemærkninger:

Ejerens navn: Medlemsnr. Tlf:

Postadresse: Postnr: B)''

Medejere

Findes der:

n Historisk materiale

Medsend øerne oriøinøl eller
k op.iti I r ejbr e r I ng" i O f,n t s
øt ktv.

E Konstruktionstegninger

n Bilbrev/tilsynsbog

E Fotos

E Andet

DøIo: Und.erskr|fi:

Motorfabrikatltype:



Artihel

a))ttCorinn

Når nu Stig ikke kommer og tager
fotos og skriver arrikel til vores
blad så må jeg jo selv gøre det.
Den Nordiske Krydser NKDB,
Corinna klarede sin femogtrededs-
sindstyvende sæson med kølen hæn-
gende i nogle meget'9tynde tråde".
Allerede årets første lille tur i blidt
vejr viste tydeligt at noget var galt.
Vores hjemhavn er nu SvanemØllen,
og efter at ha' mndet Middelgrun-
den skulle vi, nu med vinden i snu-
den, lige forbi de to spidsgattere
(Ursa og 30 D 32 ) vi var firlgtes
med ud. Det gik til min højlydte
undren meget langsomt; men for-
ldaringen kom ret hurtiS. Her er
vand over dørken! kom det fra Per-
nille, som Iige var nede og checke.
IGlfatring og fugning med Proof
hjalp ikke noget; men sammenkob-
l:rirg af bjørn spanter og røstjern
med fladjern og vantskruer hjalp så

meget at vi turde sejle sæsonen ud.
At der skulle gøres noget stod dog
klart, og selvom kølboltene var skif-
teti1970 og efterspændt i 1989
var det dem mistanken koncentrere-
de sig om. Efrer en deilig sommer,
hvor vi desværre havde måttet opgi-
ve Nibe på forhånd, blev Corinna
så taget på land hos Københavns
Yacht- og MotorbådsværA ude ved
den nye fiskerihavn. Her kom hun
snart under hård og grundig, men
samtidig kærlig behandling. Mistan-
ken viste sig alt for rigtigl, som det
måske kan anes på billedet var der
kun 3mm gods (af opr. i 6mm) til-
bage afden forreste kølbolt - den
blev dog ikke fornyet i 1970. Den
næste bolt var nogenlunde intakt;
men her var bundstokken knækket
både for og agten for boltehullet.

overlever
De øwige kølbolte var alle ohygg.-
ligt meget tærede, og jeg kan kun
tolke det derhen, at kølen har
hængt for slapt,og at det var årsa-

een til at de underste luv noter
tbnede den I. december var det
hele overstået; men så har Corinna
også fået alle kølbolte fornyet (
uændret med galvaniserede ), ny't
dødtræ ny trækøL, nederste del af
agterstæYn fornyet ( alt i eg ) samt
2 nye kølbord (lærk) i begge sider.
Flerudover blev dørken i cockpittet
skiftet, rorbrØnd, rorstarnme samt
beslag fornyet i r-ustfrit ståI, og
l<ølen fik et rusdrit, kombineret sva-

lejerns- og hælbeslag med broncele-
je til roret. Godttør kom Corinna
ud fra værftet, for allerede den 3.
december at blive "overfaldet" af
forrige århundredes værste storm!.
Hun klarede det, og har uden tvivl
haft godt af det. Regnen var blæst
Iige igennem fribordet. Det jeg har
lært nu, er at ved lækage i luv side
under sejlads er det sandsynligvis
kølboltene der er problemet. Gen-
nem flere ar harjeg endvidere
konstateret "rustbobler" mellem køl
og jernkøl uden at tage denne
advarsel alvorligt!.

I(aus P
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Lohølinitiøtiy

"Kjøbenhavnske Thæsejlere" godt ig*g
Ifebrwøru,wrnrneret hønøe rnøn lase ske Lystbåde ved Svendborg (Clas-
oy *t nye-bowd.stød.sitoitiøtiu, d.er sic Yacht Regatta Danmark-2000
så d.øgens lys i jøru.ør, den 10.-13. åugust) har bedt os

hjælpe med at organisere, at sejlad-
Her følger ny,t plus err kort gen- sernE ved stævnei i år kan sejles
ngmgang/slatus for de mange akti- efter NNL. Nogle sejlere skal
viteter, der blev nævnt sidst: muligvis hjælpei på stedet med
Tiæbådsbro: Tald<et være stor _hjælp- målingen, men dåt gør vi gerne for
:"-hgd fra nogle "plasticejere" samt at opnå reglens internatioiale gen-
havnefogeden i Svanemøllehavnen nembrud. -
e1.det i år lykkedes at få samlet en Kapsejladsen SaIt- og Peberholm
del træbåde på.2. wærmole til Mid- Rnndi for skånske og sjællandske
tennolen (det er-den mole, der ræbådssejlere må deiværre opgives
ry9get logisk hedder M3). Næste år (i år). Det har været for sværiåt få
bliver vi endnu flere til at gnubbe fat i skåningerne eller i det mindste
fenderlister -vi ha,r jo træbåde nok i repræsentariter for dem. Men vi
havnen ($]en. a! spidsgattere er der giver ikke helt op. Til efteråret/vin-
11e1e e1d 50!) Hvis du kommer til ier prøver vi at liøre over til dem
I(øbenhavn, er du altid velkommen for at skabe kontakt.
til 1t \oryme og hilse på os derude snrmpe-byttemarkedet i forbindelse
på !I^3.^pm torsdagen mellem 18 med DpÆL-generalforsamlingen

99 f S.aO er der specielt noget at blev en lidt tam affære. Oet s§ld-
§SSe på,- se nedenfor. tes, at bladet ild<e kom ud inden,
Torsdlgskapsejladserne, der startede hvorfor ingen udenfor en snæver
d.q 1§. Tlj er.i god gænge. Alle kreds kendte til arrangementet.
træbåde i sundet har nu hvgr..uge. ,Ergerhgt, men vi ska] nok forsøge
chancen for at sejle ræs mod ligesin- igei, måske i forbindelse med et"
dede -endda på sportslig korrekt riinterarrangement.
måde med målereglen NNL. Foredraget-om Norgesturen med
!.q"* at starten ET ld, I9-og at "Tht" i dafts gik vir[efig fint: Ca
der holdes pause i juli_maned. 100 DFÆL- "og 

I(.A.Slmedlemmer
Hveen Rundt for tæbåde sejles kurure nyde de-fantastisk smuld<e
som beskrevet i februarnummeret. billeder bg Finn wlberg-Jørgensens

Yi h* i år valgt weekenden den 2.- engagered=e fortællinger"om lvo.-
3. september til den kombinerede dan man sejler så hnlt i en for-
l_.æ-."g udflugtss.ejlads mndt om holdsvis lille spidsgaiter. Og om
den kønne ø med samvær i Bækvi hvor meget m-an tian nå at"opleve

_g!!_lør{ag.eflermlddg o-g_a!en.. på 3-4uger. Du må komme^igen en
NNL,.der jo betyderNy Nagronal anden gåg, Finn, det var bari så
Længde, har nu for alvor bidt sig godt! -
fast 6m den regel, man sejler kap- a

s^ejlads.efter som træbådsejer- Yi har l(ontakt til rsøbenhavnske Træsejle-
for nylig fået den anerkendelse, at re: Se bladetsside 2.
arrangørerne for Stævnet for ldassi- Thorbjøo"zr. og llerori.h
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Turberetning

"Go-On-" til salg: 60.000r-
Længde: 9,20m, bredde: 2,80m, dybde: I,40m, nettovægt:S,O8 tons.

Masten er bygget i oregon r1979.
Storsejl : ca.35m2, fok og k$ersejl.

Rusdri rig ogbeslag fra L990, rustfrit søgelænder.
Motor: 20 HI(. Buch diesel fra 1979 og rusdri dieseloiietank.

Kahyt med 4køjer, pantry med kosan-gasaPParat.
Rustfri stålvask og vandtank. Ekkolod og selvstyrer.

Fartøjet ligger i Sundby Sejlforening.

Henvendelse: 3828 8I4B

Buldl diesel sælges
DV10LME lewægts ca. 85 kg. beregnet for alm.stævnrØrsinstalation.

Motoren er splinter ny og har aldrigværet, i brug. Motoren sælges pga. køb af
anden båd, hvor jeg ikke skal bruge den, desværre.

Pris 28.000
med alm. standard udrustning.

Preben Nielsen 74 6L 34 L3 Aabenraa
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