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Forsidebillede: Niels's nye båd "Gipsy"
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Annoncepriser
Armoncetekst og materiale sendes til adressen i kolofonen, betalingen
Foregår ved giroopkrævning, som udsendes når bladet er udkommet
Hvis du ønsker annoncen indsat på dfæl's hjemmeside anføres det i teksten

Bagsiden: L000 kr.
Helside: 600 kr.
Halvside: 400 kr.
En trediedel side u. billede: 200 kr.
Småannoncer (u. billede) 116 side: 100 kr.
(max. Handelspris 2500 kr.)

"Eleonora" for fulde seil
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Dansk Forening for ældre lystfartøjer
Indmeldelse s-,
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gistrerings- o g be stillingskort

Indmeldelse / medlemskab kr. 350 pr. år

Til DFÆLs notater

Indm. / pass. Medlemskab kr. 200 pr. år

Medlemsnr

Omregistrering af båd

Gruppe

Adresseændring

tr

I

Betaling

stk. mågestander kr. 80

Kontingentperiode I I I -3 I I 12
Indm. gebyr første gang: kr. 130
Byggeår:

Bådens navn:

Bådtype/ klasse:

l

t

Bådebyggeri/ byggested:
Træsorter:

Konstruktør:

L.i.v

L.o.a.

Sejlbåde Rigtype:

Dybg.:

Brd.

Depl.

i sejl:

Mærke

Sejlareal:

HI«KW

Motorbåde motorfabrikat / type

Sejlklub

Bådens nuværende hjemsted:
Bemærkninger:
Ejerens navn:

Medlemsnr

Postadresse

Postnr

T1f.

By:

Medejere:
Findes der:

n
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uistorisk materiale

Konstruktionstegninger

F otos

Bilbrev i tilsynsbog

Andet

Medsend gerne original eller
kopi til registrering i DF.ÆLs

arkiv

dato

underskrift

Wedellsborg spejlgatter sælges
Navnet er Sif tidligere Pristella, Mari Lu

barn
for noget
,)

771476

:;d§bet:,;

Helge fra Spray har sendt følgende kommentar

I referatet I vort sidste blad om
kapsejladsen ved stævnet i
Middelfart, blev der bl. a.

nævnt noget om
"ureglementeret sejlføring", f, eks, står der at jeg i SPRAY
sejlede med en rod spiler? Jeg
synes nu ikke selv at minrødl
blå spiler er særlig ureglementeret ! Jeg har da sejlet med
den siden jeg købte den brugt
fra sejlmageren i Nyborg i
l982,hvorjeg ved samme lejlighed fik syet skibets navn på
så man kunne se, at den hører
til skibets normale udrustning
og den har da også været ført
ved kapsejladser ved tidligere
DFÆLstævner Endvidere er
skibet da også målt efter NNL
med denne spiler Med hensyn
tll at tage sejladsen seriøst, må
jeg da indrømme at jeg de senere år slet ikke plejede at deltage med mit eget skiv i kapsejladsen ved stævnerte, da
mm kone (og normale gast)
Anoy ikke bryder sig om kapsejlads. MEN, da jeg så i Middelfart havde min gamle sejler-

ven Ame med som gast (og
med hvem jeg selv har deltaget
som gast på hans Vindø 28 i
Fyn Rundt kapsejladser igennem mange år)" - så synes r i
da at vi ville sejle så godt soni
muligt. Set på præmietid i resultatlisten blev vores gamle
jolle da også helt pænt placeret
i forhold til det samlede tt1r.
Da mit skiv blev brsucr I \r
1900 i Frederikssund. r ar det
forsynet med gaffelrir,,_ -.r
langt bovspryd, så seh rilcelig, set ud fra den r inkel. - sil el"
den måske "ure_elententeret" i
dag. Og ellers manqe T\K rbr
et hyggeligt stær'ne r \liddelfar-t. og vi håber ar >e n jir-l
mange DFÆLbåde r Sr endborg
til j ubilæumsstæ\'net sonllreren
2003.

Helge "Spruy"

Berigtigelse: Det er kommet redaktionen for øre at forfatteren til
omtalte artikel beklager at have
skrevet "ureglemen ter et" måske
er ordet usædvanlig mere på sin
plads.
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Det handler om søsikkerhed
Redaktionen har modtaget
nedenstående fra DUELIGHEDSKLUBmx ved Benj amin
Kristensen.

gen, er der på sitet mulighed
for, at tilmelde sig det e-mailbaserede uddannelsesprogram

Har I lyst tll, at fortælle læserlidt om sejlerfolkets nye
website http //www. duelighed.

"Skipper-Tips". Herefter får
man en lille dosis søsikkerhed
hver dag, i form af en e-mail
med opgaver, svar og gode tips.
Vi skriver til 400 sejlere hver

dk?

dag.

Det handler om søsikkerhed.
På sitet kan man teste sig selv,
og finde ud af, hvordan det
egentlig står til med de maritime kundskaber. Testen består
af 200 multi-choice-opgaver,
som alle ligger inden for pensum til den indledende sejler-

Som vi kan se af vores statistik
læses der dagligt 3000 - 4000

ne

:

uddannelse : Du eli ghedsp røv en

for Fritidssejlere.
Illustrationerne på sitet er venligst stillet til rådighed af Søfartsstyrelsen og Søsportens
Sikkerhedsråd.
Skulle en eller anden komme
frem til, at vigtige basiskundskaber er røget i glemmebo-

sider af 60 - 10 personer. Vi er
et nyt site, og er spændte på,
hvor længe vi kan blive ved
med at vokse.
Ideen med vores site er i al beskedenhed, at vi vil bidrage til
at "Familien Danmark" trygt
tager på vandet, - og ikke
mindst af alt, kommer lg'em
igen på betryggende vis. Samtidig er det naturligvis også meget vigtigt, at vi andre sejlere er
trygge ved at møde "Familien
Danmark" på havet.

jo
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Generalforsamling
Der indkaldes hermed

til generalforsamling

Lørdagd22.03.2003 på Valdemar slot, Tåsinge Kl. 1L.15.
Dagsorden ifølge vedtægteme:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Planer for det kommende år
4. Godkendelse afdet reviderede regnskab og status
5.Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7 . Y alg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På Valg er Knud Isager (ønsker ikke genvalg), Ove Juhl stiller
op til genvalg.
8 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Jørgen Kofoed og Jørgen
Jensen
9 Y alg af revisor/revisorsuppleant
10 Eventuelt

til behandling på generalforsamlingen skal være
: Formanden i hænde senest 5 januar og vil blive
udsendt, sammen med øvrigt materiale senest 14 dage føt geneForslag

"sekretæren"

ralforsamlingen.

Frokost Kl 13.15 Pris 100 kr. excl. Drikkevarer. Tilmelding
til frokosten er nødvendig og skal ske til formanden senest
01.03.2003.

lyr4.15 Generalforsamlingen genoptages evt. / besøg på museet.
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Bestyrelsen
Hvad laver bestyrelsen

?

Udover, at vi selvfølgelig hygger
os og taler om gamle både, så er
der gang I en hel del:

Intemationalt samarbej de.
European Classic yacht union, er
deltagere på næste stæ'vne og vi
skulle gerne benytte lejligheden til
at udvide vores samarbejde og
samvær.

Vi

er en arbejdsgruppe som planlægger vores jubilæumsstævne til
næste sommer, og vi siger tak til
de der ofrede sig og ville være
ambassadører for stævnet.
Der er i skrivende stund endnu
ikke fastlagt noget endeligt, da
det er et meget stort stærme og
mange enkeltheder skal aftales.
Jeg vil derfor vende tilbage i næste nummer af bladet med nyheder fra classic week 2003.
Medlemmer af arbejdsgruppen er:

Iørgen Heidemann, Helge Møller,
Ove Juhl, John Knudsen

Bådudstilling.
Carl Bisgaard og Knud Isager arbejder på en stand til bådudstilligen i Fredericia i februar/Marts.
Det er dog svært at finde et velegnet fartøj og at fa tid til lave det
hele. Men jeg er optimistisk og
tror på, at de får en stand klar.

Plakat
I anledning afjubilæet er vi (Rene
Gordon og John Knudsen) sammen med Bent Aarre i gang med
atplanlægge en plakat, med typiske danske lysffartøjer.

Årsmærke
Hvis vi skal kunne andet end at
drømme om en frihavnsordning,
så skal der laves et årsmærke.
Trykkeriet er fundet, nu mangler

kun udseendet.
Nye T-shirts og kasketter.
Ove Juhl og John Knudsen vil fulde hylderne på sekretariatet op
med gode tilbud igen.
Desuden har vi vel alle travlt med
at smukkesere vores både.

Alle ønskes God Jul og Godt NytLr.

John
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