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Blrdet udglvei afDFÄL,
D.nsk ForeDing for ,,tridre l]'.tfarterer
c/o Bine Molbe.h
tlolslrubrogade 4 3. tv
2 100 Kobenhau O
lmail: dfaelroget2ret.dk
T4k: D!sleß Bogtr$

Telefonisk heDc,.lelsc skal ske til
b.s'n Ltesrr e.l I em r Eme. Ti I Bnle
ltlolbech kun on adresseeb.lnka og

Mad!n 1.1, 82 I0 Aftus V
Tll 861 5 0426-2982 4218
E-nail: johnrauüa@sloliuel dk
l.bnavl, redataiü af hltub I

Ore Jdil.
Pre$ovej 19. 471 K,lvchalc
Tl l5538 863 t
Ernail ojuna4laMil.dk
Registar d*ie oa hj.nn.si.le
Mototbä,lffipwsqtlt l

Enghaven 5

Tlf5965 11.15
E mail kon!eskov(4fttü.tele dk

Carl Bisgaard
Brusbjsevej 5, Trundmp
5683 Haärby
Tlt 6473 3015
E-nail: cab@cowi.dk

Hiclnseädc I 3lh
2l00Kbh.  o
Tlf 40:t3 474 I
E-mail: boatbuilder@lnail. dl(

l,Ial! initirtlver:
'Kod 112", Arhus bugt-omradet

Ac|vej 2
8260 Viby J
T1f 861I 5485
ß-nail b!@ats.dh

YrMvej 3,4700 Nestled
rlf 5373 0841

"o'havef'. Sydfm
Ma.ls Lildholdl,
TruDd!ruplej 48, 5683, Haarby
Tllt 6473 15t 6

"Kjobenhawste t Njlqe"
Jorgen Jensen, se undü bestrels!

Vurdenngsfolk:
Hats Emtl P!teß\ Svendborg
Tlt 6221 3373

Visti Krlr!!. Itrngkobing
Tl i  9732 l80l

KNd JohaM, Fredenkshm
Ttt. 9812 25 72

Ame tsorghegn. Gr!sted
Tll: 4839 082 I

JohdB Hebol, tuosud
Tli 7458 4ll4

Redsktlon:

cl. Mej!rivel l.l A
-1050 Humlelek
T. l . fon2298 1674/49194599
post@simonhans!n dk

.&. I
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Logbogen

Hor omtalcr !i arrangcmcntcr fra foreningen og naermcstc omcgn.
Husk at sende dine arrangenrentcr til os. sä de kan ni atkomme

mod i rctte tid. 22981674 eller post@simonhanscn.dk.

Februar-marts Bestyrelsesm6der
2 fobruar 2004. Modet holdes i Slagelse
22. marts 2004 i forbindelse mcd DFALs gcncralforsamling

l?. jsnuar Aben träd arrangement
Besog hos "Saxon". Mod op foran KAS klubhus. Svanemollchav-
ncn. lordag den 17. januar klokken 13.

7. februar Aben bäd arrangement
Besog hos 'Passat'. Radbfvcj 56. 5600 Faborg. lordag dcn 7. fe-
bruar klokken 14.

14. februar Aben bäd arrangement
Besog hos 

-'Elekra'. 
Traeskibshavnen. Fiskerivej 32. Arhus C, lor-

das dcn 14. februar klokken 13.

22, msrts DF,4;L Generalforsamling
Tag kasketten pä og kom til genenlforsarnling i Roskilde pä Vi-
kinsskibsmuscct. Mcrc inforrnation i neste nummer.

8 .  -  l l . j u l i DF,AlLs sommersteYne
Vi modes i Arhus til DFALS altid vclbcsogtc og mcgct h)ggcligc
sommerst@vne. Du skal rcservcre datocmc 8. til I L iuli 2004. Mere
om dette i neste nummer afbladet.

27. - 29. august Mod vennerne pä Avernako
Korshavn+rrcfpä Avernako. 27. til 29. august 2004 Mere informa-
tion folger her i  blcdrt 4rrangor OHAVET.
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RolfLodberg
NorreherlevVej -'l
3540 l-ynge

Preben Juste
Katterhojvej 2 i
Skäde
8270 HoJbJerg

Brug dit medlems-
nun mef.. !

När du betaler din ned-
lemsafgift. skal du huske at
bruge dit medlemsnummer
Det letter arbejdet en hel
del for vores kasserer

Medlemsnummeret finder
du pä bagsiden afbladet.
hvor dit navn og adresse
stär Men som du kan se.
stär der tre tal-grupper

Det er de llre citie i mid-
ten. som er dit medlems-
nummer De andre er post-
vilsenets,nterne tal.

ret er nu ved at gä pä held. bädene er pä land og skal
have det ärlige eftersyn og vedligehold Det skal fbr-

enrngen ogsä!
I bestyrelsen er vi ved at planlegge generalforsamlingen.
der forventes at blive i Roskilde den 22 marts. I neste
nummer vil program. forslag. beretning og regnskab blive
trykt, sä alle kan nä at tage stilling til hvad bestyrelsen nu
har gäet/siddet og lavet. eller ikke lavet
Jeg vil gore opmarksom pä, at lorslag ti l  behandling pä
genealforsamlingen. skal vitre lbrmanden i hende senest
5 januar Jeg häber pä et storre fiemmode til generalfor-
samlingen. end til de fbrsinkede sommermoder, der dog
viste deres berettigelse, da der kom flere ideer frem, som vi
vil kikke nrermere pä
När i nu sidder med den nye kalender og drommer om ne-
sle sommer-
ferie. sä er
sommer-
stavnet be-
rammet til
at blive i
AJhus. den
8 t i l  11 .  ju l i
2004, og vil
blive i den
"gamle"
slil. med et
mere beske-
dent og ove.skueligt program.

'lak 
til d|/e rtr'et .rpletLleti.le ai og god t'i .l.

Velkommen til nye medlemmer
Benny Wulf Nielsen
Hojlundsgade 2l
8700 Horsens

Jacob Jakobsen
Hoeg-Guldbergsgade 69 C
8000 fuhus C

Jens Chr Ostergaard
Sonderskovmollevej 1
6600 Vejen

Pcter Blumensaadt
Raüunkelvej 1.1
,1300 Holbak

Hans Erik Buscher
Lykkeholms Alle 7. st th
190? Frederiksberg

Jan Torp Pedersen
Lyngborghave 52. st tv.
3460 BirkerDd

Thonas Veber
G'undtvigslej ,10. I tv
186.1 Frederiksberg C

Ole Ploug
Fofteledet 21. I tv
8240 Risskov
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Clussic Week set fru
dommerbdden

A.l Huntu .\t:lntr *tratxctt

Fuldmänen rejsle sig i6 sats
ovel Täsinges skove da GIad
saxse symfbniorkesrer äbnede
Classic Week 2001 rlred I Iarr-
dels Water Music i den
garrle dok pä Fredcriksoen

Denne musikalske og maleri-
ske oplevelse bleV stafiskud-
det til en forrygende ugc i Det
Sldfinske O+av

Grst og skaffer
Sonr gast og -skafi'er" pä
donmerbäden Vikirg', ople-
vede jeg de snukke klassebd-
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Rillalenk.totfi ilhlstrerer Hdlnrcs Scho Sore -
se .t dt likel er tdgetdfflcrc loßkelligc D|,4L-
lbtttg|afer. li tdkket for .lc nd ge .lbto-bidrcg!

de pä tetteste hold
De ca. 200 ti lmeldte lystsejle-
re var et fantastisk syn da de
til presentationssej Iadsen
krydsede gennem Svendborg
Sund lbr tulde sejl.
De var kommet lia ni*r og
{ern. Mange nationaliteter og
sprog kunne ses og hgres I-ra
skibene og om aftenen pä ca-
fderne i byen

f,n pose med hjFlp
Deltagerne havde pä bureauet
i Maritimt Center 1äet udlcve-
ret en pose med alle relevante
oplysninger. madbil letter't -
shifis o s v Mange sporgsmäl
og problemer blev lost afet
engageret team
Der var sandelig tjek pä alt.
Stemningen var i top og fbr-
ventningerne til stevnet lige-
sä. Nu häbede alle bare at vej-
ret ville holde.

Marsvin men ingen vind
Distancesejladsen i det Syd-
fynske O-hav blev aliiklet i
det flotteste sonmervejr med
hojt t i l  himJen og ingen vind,
faktisk havblik
Alligevel var begejstringen
stor när sejlerfolket sä marsvi-

nene boltre sig i den blanke
so og man med ',/. knobs fart
kunne nyde det smukke
ohav.
\ri mäüe llltte mällinjerne
ti l cirka den halve distance,
men de smä bäde näede all i-
gevel aldrig i mäl Da sejlad-
sen blev skudt af kl. l8.oo lä
de alle sammen i en stor
klump med spiler ca %so-
mil fra "Viking' Et smukt
syn Der var langt til havn
og stadig ingen vind sä alle
uden motor fik en trosse og
blev trukket ind. Efter I2
timer pä vandet. lettere sol-
forbrendte og trette i ojnene
kunne vi {ä ct vclfonjent
hvil inden det skulle gä los
igen dagen efter.

Meterbädene kommerl
Sophus Weber-sejladserne
tirsdag og onsdag pä Lunke-
bugten blev et fantastisk
spendende optrin. De mange
smukke met!r-bäde og skar-
gärdskrydsere var et impo-
nerende syn
Der lod hoje räb. eder og
jubel fra de stolte sejlere när
de i voldsom trengsel, med



DFÄl Bl r ( l . l  nr  ;8  r l ( \ .nrh 'n 2ol ) l I )L. f l  Bl , i , l , ' l  r r  ;ä J(\ .nrh'  r  l (X)),

maksimal sejl lbring og i hoj
färl str-o-c tet agten onr
''Viking fi)r at vrre lbrst pä
linjen när srartskuddet lod
Jeg var endnu engang meget
inrponeret over den precisi-
on og professionalislne nred
hvil len donrnrerne fia
Svendborg Sunds Sejlklub
fik alle stanerne at'viklet.
Ogsä de mindre bäde var
talrigt repraesenlerel og vi
f'ulgte spendt de velkendte
fblkebäde, spidsgaltere og
juniorbäde Der var jo nogen
med. som vi krvdsede fingre
tor

Gäffelrigger nummer sjok
Vejret var igen med os Der
blleste en let vind 1la norcl-
ost. det var varmt. 28 grader.
sä selv prinsen smed T-
shinen Alle näede i mäl
undtagen en lille gaffelrigget
nofomanq.
Han manglede stadig 111
banelengde da vi sidst pä
dagen bad ham udgä Det
tog han p.ent
I havnen kom en englendcr
hen t i l  dommcrbäden og sag-
de 'Thank you lor trvo fan-

tastic days lt  has been l ike
sail ing in the \, lediterra-
nean l ln meget t i l t teds
mand

Sir var del vind
Onsdag kom sä den vincl al le
havde häbet pd 101,i sekund-
nreter mälte vi NIen ingen
betirnkeligheder Fuld sej l-
loring og lirld fart tienr. Der
blev udvist goclt sornandskab
og storl kendskab lil regler
og grej sä se.jladsen forlob
uden uheld og adsli l l ige t i-
nrel hunigere end dagen
t'or. sä r'i havde ogsä tid til at
vente pä den I i l le gatleh ig-
gede nordmand
Del skulle nu tel les. legges
sammen og trekkes fia sä de
rette vindere afde I sej lad-
ser kunne käres ved efter-
middagens premieoverrek-
kelse pä hovcdtrappen pä
Valdemars Slot En flot ram-
me om en flot kapsejlads.

Roget si ld
Efter en dejlig middag ons-
dag aften med 550 spisende i
Kroyers pakhus. hvor sej ler-
folkct f ik dansct og snakkct
pä tvaers aflonninger og na-

1 ll 0
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l ionali tclcr. \ar del nLr ble\.el
tofsdag. dalten hvof
intercity-sej ladsen. cl lcr in
ier island scj ladsen onr no-qen
vil .  sl iul le lbregä
Kurr 27 bäcle konr t i l  starl
red Strancigärclcn Noglc
skulle r idele. andle harde
ondt ihärer, men dukkede op
iÄrosl,obing senere pä da-
gen
Efter turen \est om Skafo
korn al le godt inräl og den
gocle havnefbged pd .;fi-o fik
pakket al le bädene lrt  sanr-
men i det \estl ige havnebas-

sin l-.r I lot svn Var dct lbr '
aeroboerne oq al le os andre
cla dc f leste bäde hejstc sig
nall lagene Og sä kunne
l 'estl ighedelre i  pakhuset
neqlnoe
Her Var rogel f isk i  al le al '-
skvgninger. plrurieudde-
l ing tat} musik. \ larstals
Snräborgerl ige Sanglb.e-
ning" oq senere kunne vi
istenme vorl iPdrelands r,e-
modige sornandsl iser ak
konrpagnerei afto k\ indeli-
ge halnronikaspil lere \r i
ha\de en sjov al len og blev

fvslel -godt samrnen
\oget klatojede og
lidl l fel le i  sler) lnrer-
nc lagdc vi ficclag
lorrrriddag ud lia
rLro med kur s mod
1är Vandet nord lbr
Skaro

Paradesejlxdsen
Her var al le dclta-
gende bdde. plLrs
hvcrn dcr havdc lvst-
sal sle\ ne l l l  en
paradesejlads ind
gcnncm Svcndborr. l
Sund Ir lere hundrc-
de nrennesket var

modl op larrss Llsterr.
pä nrolen i lvstbädehar nen og
pil  HLldes Plads lbl en sidste
gane at nlde svnct afdc man
gc büdc
Om a l i enen  ra l  dq  ga l l am id
dag i Krol crs pakhus tor al le
deltagende skippere" :raster og
,rf l l  c ials
l)cr blev sagt lär\ 'el.  pi ge -
s\n oq udvckslcl adrcsscr og
c mails Skipperer) pa derr err-
lrelske \a\\ ' l  lod sin häd l iggc
hos \\ 'alsrcd t i l  t l  i  alber\1tel-
sc f irr dc svcndbofsensefe def
ha\de sejlel med I rr co'
nrlng DacK nc\r vear an\-
horvl 

'

Lt flot {:rl.r cl
NIed kongeskibel t i l  Laj \ed
Hudcs pladj og mirttc af
rnd{n k satte Classic Week
punltunr lbr denne cncstacn
dc og storsliiecle uge med et
brala al 'el l 'estÄr virf leri  fa
Slianscn
De rnar)ge alt i \ ister har rdel
cI f iniastisk sivkkc ar bc' idc
oll Virret vlEner lin et hell
igennenr r el l l  kkct og vcl
planlal l t  anangenrcnr El
st l tvne der \ i l  gä o\er i
Srendbor gs sofirtshistor ic
og cl t lot t i l  l r  kkc r lccl de
750 ar l i l  deü garnle middel-
alderb\

t lt l
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' ' r f t ! f te 
bro landede pä ünder

revlel l40 cn) nede. o.q I ' inn
bedyrede. at han aldrig mere
gär med rrig oler en bro. og
sä grinede Vi
I:n vit t ig brirtc räbtc:
' 'walsted can build boats but
not bridltes' N4en ntppc ha\-
de Sonja \\'alsted liet praj orr
den skeve bro. sä Iä en n1
gangplankc dcr
\''ed receptionen genkendtc cn
tidl igere se j lcrskoleelev mig
Hcllc Svensson. der fbf i l  är
siden i Ärlu.rs foretrak at sej le
i Hclsingorjol len. Selr lblgel ig
lä hun i bäcl pä t 'cr ictur her

waternusic pr. harmonika
I rods srdlansk hede str.rdere-
de sejlere. turistcr o-e bol-
vrrksmatroser utrettel lgt
DfÄl"s ski l te nrcd opllsnin-
ger om bädtl'pe. bv-qgesled.
är. ko strultor rn m Noglc
koln onrbord tbr at se aple-
ringslosninger De skrev qernc
en hi lsen ig:estcbogen
Henne vcd Ko geskibet s!ale-
de man l idt afog sä
traskibsbroens skonnerter.
Der duftede a1'tjeret reb og
Petroleurn
Vi lavede Wateflnusic \ed al

sp i l l e  ha r r ron i ka  i j o l l en .  so rn
Jor'-sen roede. Folk l ivede op.
og i det I i l le bassin luf lede
Stig Ekblom ogsä sit skibsl la-
\ 'er. mens han. Jofgen og Do
r'erodde-Finn sang Skipper-
pigcns sang" Flydebroen \, ar
sy,nkefitrdig af lutter kodrand
Superheldct korn dcn dag, da
Vi nod at se en smuk lefke-
trestblkebäd kommc sejlende
ind Og Jorgen räbte: "Det er
Svik. det stär ved strvncn! 

'

Dct var vores ktre fblkebäd
nr .1i9 gennem 20 är Nu haF
dc Lisbet tjek pai begge sine
eks-bdde - de I iggcr bcggc i
Bogcnse
Vi lele. der oplevedc dcttc
tr lcf i  Svcndborg. kan besleml
varnte os vlnleren rgenncm
med alskcns glade minder orrl
sej lervenskab, baronen og
slottc, ia alcnc fest{-\'rverkeri-
et o\er Sle dborg Sund i rrä-
nesxln

l5

Wutermusic i Svendborg
( iluLle tfugc oplat'at lrt
| )unuhctlsn I illa rl

A/ I.ishcr Kttlird
Er idyl l iskl iggende hus ble!
en uang annoncerct sälcdcs:
' ' I(an 

ikkc bcskri\es. rnä ses-'
Det \ i l jeg bruge orn trr l l 'ct
"Kan ikke bcskrives. mä ople-
ves" f_or aldrig har vlerct sä
rnange snrukke tr i lbäde saor-
lct []ed sä rnange llag over
lop l 'or I  ah 2i8. DFÄL del-
tos rned ca 62 bädc. \ i I'ejre-
de 25 är.sjubi lrurr Juniolbä-
dene holdt 75 ärs.jubi lLeurn og
Knalrerne 60 ärs jubi l !eunl

lra Classic Week deltog 8
nationer. {)g vnftsbven f-ejrede
750 äfs jubi l i lurI

Wnlstcd og trrobygning
Pä ankomstdaeen valf'anedc
eller scj iede nange t i l  recepli-
on pi i  \ \ 'alsteds Bäderträ pä
Thuro Dcr lä masser ai-no-
stalgisle bade \ ed de slni l
broer Bedst son Finn-Petter
og jeg beundretle dn. lör-
svandl bloplankcn ncdadl
Finns l ighter i 'aldt i  randet. og
han (son i l l ie ef en syl l ide)
klanrecle sig t i l  cn ptl  Jcg
skfec - oS ft)g pä cnden Den

l1
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den ikke flndes iudlandet
betragtes som vor na{lonale
bädtype. Klassespidsgatterne
blev ti l  ved en konstruktions-
konkurrence i 1926 Den onl-
fattede bäde en 45 n' og en
l0 m: klasse Aage Utzon
vandl I premic lbr den store
klasse og 2 priBmie 1-or den
mindre Hereftel blev der ned-
sat et udvalg, der fik til opga-
ve at udarbejde regler fbr
spidsgatter-klasserne Dette
var begyndelsen. senere konl
dc ovrige klasser til. og i äre-
nes lob blev der skabt den
storstc klassebäds-fämilic i

Danrnark N{ere en nogen an-
den koibädsklasse var denne i
den l'olste halvdel afdet sidste
ärhundrede medvirkende t i l  at
gore sejlspofien lblkel ig.
lVange begyndte nred stoft
held at sejle kapsejlads med
spidsgattere i tyverne, men da
alle var vidt {bfskell ige. mätte
man sejle elier NL Senere
kaldet NNL - Ny National
t-engde (Hvilket bliver brugt
ved kapsejladser indenlor bla.
Classic Yacht Regatta og ved
stevner iDFAL. Forhen hav-
de de fleste bäde en bermuda
ng. og rnan skar mere og mefe

Vores bdd. Nausikaa 11...
Af Susaltne K tnsott
Hun er 64 är. hedder Nausi-
kaa - er en spidsgatter en
l0 mr klassebäd 2,1 fod
en Aage Ltzon konstruktion
I den store lämilie afklasse-
spidsgattere: 55. 45. 38, 30.
26 og 20 m:. er i0 m: deo.
der har vundet storst udbre-
delse Tre afde dygtigste
lonslruktorer har slerligl

hcll iget sig klassespidsgatter-
ne. det er G. Berg, M S.J.
Hansen og Aage Utzon
Spidsgatteren som bädtype er
en tbrbedring afden gamle
kragejolle. der omkring det
forrige ärhundredskifte var
vor nationale bädtype Den
mode.ne spidsgatter tillger
kragejollens princip i lorfinet
udgave og mä derlor iser da
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der hvert är i uge 28 aflrol
des el sommetrefet nYt
sled i Danmark. hvi lket of ie
er bestemmende lbr ruten af
vores f'eriesejlads Som regel
er del en lorm fbr opsamling
hele r,ejen langs ruten, sä r'i
derved blive: flele og flere
der sej ler i  sanlet konegelo
naermere vi kommer havnen
der er rores mäl Og det
samme gelder när vi sej ler
derfia. sä skilles vores veje
l ige sä langsomt igen Pä
denne näde er der alt id no-
gen at hygge med. när vi ef:

ter dagens sejlads skal gri l le
og hygge
Eller när DF.!L s underafd
' 'Ohavet'- 

den sidste hele
weekend i august aflolder
trafpä Korshavn. hvor vi
fär lejlighed til at tale om
somnerens sejladser

Fakta om Nausikaa II
l0 kvm, klassespidsgatter,
Utzon. bygget 1939 i Skire.
Kalmarfyr pä eg. lengde
7.36 m. bredde 2.35 m. dyb-
gang 1.3 m, vegt ca 1.5
IONS

albommen fbr at fä slankere
sejll'oring og for at fo$edre
krydsegenskaberne Da det
slanke sejl ikke gav nok färt
pä leens, fandt rnan pä spile-
ren. De forste sej l  afdenne ad
var nogle ynkelige eksempla-
rer, og det var läktisk l'orst i
halvtredserne. man fik udvik-
let dette store, lette sejl. sä det
blev en virkel ig ge\, inst Man
opfandt ogsä den ekstra store
fok - genuaen

GlEdeü ved en trrebäd
llvorlor sejle i cn trrbäd det
kravcr sä megen pasning, og

som er meget väd at sejle og
heller ikke er tijct? Det svar
vil kritve mange sider For
Axel. der har leget hele sin
bar ndom ved treskibs-
vellerne i Thursbund" har
det altid veret et dnske at eje
ct lr.eskib. helst en spidsgat-
ter og helst en Utzon. Her
skal nrvnes nogle afgoder-
ne ved at vere ejer afsädan
en dame Hun har ikke veret
dyr at erhverve Hun giver
adgang til utrolig rnange
snakke i havnene og megen
hyggeligt samver leks i vo-
res fbrening DF.4L. hvor

whor er.rv w!ll h!lej tFrr

Ring efter gratis brochure materiale for bäde
West System epoxy og Epifanes Lak og maling

HF Industri og lVarine Gotlandsvej 6,5700 Svendborg
Tlli 6220 1312 www.hfmarine.dk

t8
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skiftet e.iermand til Ole Hors-
bol, og klubstanderen er fia
KAS.
"En sjov l i l le bäd'', siger fblk.
der kommer tbrbi. De skulle
bare vide. at Tumlaren en
gang var en international suc-
ces. tilmed konstrueret afen
dansker. Tumlare er det sven-
skc ord for Marsvin. givet til
en bädtype mange är f'or
plastikbäden af samme navn

Reimers og Estlander
Historien om Tumlaren be-
gvnder i 1932 Den 26-ärigc
danske bädingenior. Knud IL
Reimers, havde veret ansat i
to är hos Sveriges nok mest
beundrede bädkonstruktsr,
Gustaf Estlander Reimers var
trods sin unge alder allerede
dybt involveret i ledelsen af
Estlanders virksomhed, og da
Estlander dsde ijanuar 1931,
ovenog
Reimers
ansvatet

e dl de

Da han derlbr i l9l2 blev bedt
om at udvikle en hutlig Lrdga-
ve af den traditionelle svenske
spidsgatter - kosteren var
det som Estlanders efter{olger
og 1äglige arvtager.
Pä det tidspunkt havde Rei-
mers allerede konstrueret en
r.qkke 22 kvm. og 30 kvm
skegärdskrydsere i samarbej-
de med Estlander. Den nye
hurtige spidsgatter blev derfor
ogsä i begyndelsen opfattet
som Estlanders vark. selv om
han var dod. da opgaven blev
stillet, sä bäden var helt og
holdet Reimers kreation. Pä
mange mäder kom den nye
bäd, Tumlaren, til at reprle-
sentere det, der blev Reimers
kendetegn som konstruktor:
hurtige og sosterke bäde

En anderledes spidsgatter
Reimers nye bidrag til spids-
gatterlamilien sä helt anderle-
des ud, end ddtrede og sindi-
ge bäde, som vi kender dem
fra den danske tradition og fra
den svenske vestkysts kostere.
Mange tror, at spidsgatteren er
et rent dansk faenomen. men
den er snarere nordisk som
vikingeskibet.
Tumlarens mäl forleller, at

21

Spidsgatternes slonke rocere
I )e :l unkc, l7u rt igc spiLl.t-

EdU(ft ttuq dlLlrtg ngltg
an i Danmark. 'lumlaren

ar ln a/ slagsen...

Af Sinon Hansen
Sidste är ijuni mäned stod en
lille annonce i DF,TEL-bladet

"Tumlar-spidsgatter til salg".
Og pä bladets forside ser man
et bil lede afen l i l le og meget
slank spidsgatter pä kryds
med rebet storsejl. Det er Sni-
pa, en Tumlare som i mange
är var ejet afden legendariske
Svend Guntofte, ogsä kaldet
Snipa-Svend. Nu har Snipa sä

20



her har vi en slank hurtigsej-
ler Med en lengde pä 8.3 m
og en bredde pä 1,9 nr lod det
mere som en slank kutter end
som en spidsgatter Dybgan-
gen mälte 1.3 m og displace-
mentet näede 1.9 ton. blyko-
len vejede tet pä I ton Sejl-
arealet var 20 kvm. med en

lilnlot'c fil t'clnLls og til lutids

efter tiden hoj og smal rig.
Bommen mälte kun 3 m,
medens masten var l0,l m
over dek
Tumlaren blev i lobet afde
kommende är udbredt t i l  lan-
de som Sverige. Danmark.
Norge. Finland. Holland,
Amerika, Brasil ien. Australi-

I

en og Schweitz De storste
fläder var i 1915 at f inde i
Geneve, Stockholm. Odense
og Aldeburgh Hven sted
var der mellein 5 og 8 Tum-
lare

Hurtigere end en Drage
Det engelske sejlerblad,
"The Yachts-man". bragte i
19ä5 nogle bud fra Reimers
pä, hvorfor den lille spids-
gatter var blevet sä populer i
sejklubberne
En fbrklaring var bädens
simple konstruktion. der
gjorde det muliugt for ama-
torer at bygge bäden Bäden
var ogsä fbrholdsvis bil l ig at
bygge. og sä var den efter
tiden smart og moderne med
en hoj. slank rig. Med fuld
siddehojde om le. var det jo
ogsä en rummelig bäd, frem-
hcvede Reimers. Han havde
selv konstateret. at Tumlaren
faktisk var hurtigere end
Dragen og at bäden klarede
sig fornemt pä kryds

Spant afjern
Tumlaren blcv bygget som
en kompositkonstruklion
en tekiik Reimers har set

I)e ne lilnldr hleN oprindc-
lig hygget ilittgktntl, sejler i
dog i lysklartd og harer
nawa Isle of llight. Iir re-
no|crcl IiI |f-slaut.l.

praktiseret t i l  fLldkommen-
hed. da han som helt ung
blev uddannet hos det legen-
dariske Abeking & Rasmus-
sen Spanterne var säledes
lavet afjern" med to svob af
tre mellen1 hvert spant
Kledningen kunne vere vae-
re Oregon pine el ler mahog-
ni, alt efter pengepung
Drkket afplanker med ler-
red og overbygningen i ma-
hogni
Nogle är efter introdullio-
nen udviklcde han en storre
udgave Bäden blev fem lod
lengere end'lumlarcn Rei-
mers gav konstruktionen
navnet Albatros. men sejler-
ne kaldct den i stedct Stor-
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Tumlare. I dag er der ikke
mange Tumlare i danske far-
vande, men i udlandet er bä-
den stadig popular. En afde
stsrre fläder finder man i
Melboume, Australien.

Ardre slanke spidsgattere
De hultigq slanke spidsgat-
tere slog aldrig rigig igen-
nem i Danmark, selv om de
fik lldig omtale i datidens
sejlerblade og -bsger. Den
norske konstruktion
"Skarpsno", en 19,5 kvm.
spidsgatter, fik disse ord
med pä vejen i bogen
"Hvide Sejl" fra 1947:
"Dens sej levn! er utvivlsomt
fremragende, og det havdes,

den kan bere fuldt sejl i
vindstyrker helt op til 15
m/sek. Skarpsnoen var kon-
strueret afErling L. Kristof-
fersen i Oslo. Bäden var 8 m
lang, 180 bred og stak 1,3 m.
Deplac!mentet var 2,2 ton
med en kolvegt pä hele 1.3
ton.

Ivcrsens 19,5 kvm
Til samme sejlstorrelse, 19,5
kvm, tegnede den norsk-
svenske Jac M. Iversen ogsä
en bäd. Han kaldtre kon-
struktionen for "Jarl". Det
var sä tidligt som 1924. Bä-
den var som Skarpsnoen 8 m
lang men kun 1,7 m bred og
den stak kun 1,1 m. Men sä
havde den ogsä kun 400 kg
ksl og et deplacemenl pä 0,9
ton. En helt anden bäd, men
stadig samme familie - den
slank!, hurtig! spidsgatter.

Ki lder:
Classic Boat sep. 2002
Hvid! Sejl, 1947
Bogen om Jac M. Iversen
Intemettet
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Den norske Skarpsno.
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for Ny National Lengde.
Men man mä gerne sejle
med uden mälerbrev. sä kan
man bare ikke komme med
pä ranglisten.
Samtidig er bädene delt op i
to lob Det ene er fbr kuttere
og det andet er for spidsgat-
tere. Bädene starter samti
dig, men pä den mäde dyster
spidsgattere kun mod spids-
gattere og kuttere kun mod
kuttere. Og NNL-mälereglen
sorger sä for finpudsningen
indenfor hvert af lobene
De fleste af bädene hsrer
hjemme i en afde tre klub-
ber i Svanemollehavnen,
men nogle kommer sejlende
til fra andre havne i nerhe-
den. Alle er velkomne, men
transportsejladsen setter na-
turligvis sine grenser

Oen kan drille
Feltet folges ganske pent ud
til forste mlerke og noget af
vejen ud til Flakfo.tet. Men
sä deles det, og de sedvanli-
ge lidt hunigere bäde kom-
mer foran Der er en hel del
taktik i at komme forbi sen.
forklarer sejlerne. Man kom-
mer i le bag oen, när vinden

stär i vest Og pä turen lra
oen og tilbage til merket
kan det vere strommen,
der gor den store lbrskel.

Händslebne glas
Efter sejladsen er der pre-
mieuddeling. Og den heldi-
ge lobsvinder kan pryde
bäden med et lille antikt
glas, mäske med guldkant
Glassene har en af de akti-
ve fundet rundt om hos by-
ens marskandisere. Deref-
tef har en gravor pent teg-
net bogstaverne KTS for
Kjobenhavnske Tresejlere
i det gamle glas.
Ved sesonens afslutning
14 sejladser i alt - blev
Oresundsmesterskabet
gjort op. Her var der ud
over fine glasprlemier des-
uden sat et par halvmodel-
ler pä hojkant som vandre-
pr!mi!r.

Arets vindere
Vinder af ärets mesterska-
ber for kuttere blev Ove
Morup Jensen i Folkebä-
den Diana, mens mester-
skabet for spidsgattere blev
wndet afThorbjorn An-

dersen i 45 m2-spidsgatteren
Ursa
Prremierne uddeles under
almindelig munterhed. og
alle er enige om, at flere tre-
bädsse.jlere burde deltage i
sejladserne. Pä en god tors-
dag kan sejladsen monstre
en et l i l le dusin bäde, men
der ligger over 100 trebäde
alene i Svanemollehavnen

Derfor oplbrdrer KTS aktive
tresejlere i havnene pä Ore-
sundskysten til at deltage i
torsdagkapsejladserne Man
behover jo ikke at komme
hver gang, som de siger

l)tt k.ui.fLi mere irfornwliott
hos l hothjorn Andersen,
teleJo,2639 3503.

Redst hlqidt kutter e hle\1Ow Morup Jetßen i Fblkebäden
I)ia a, i o\'t igt hyggel dfdel tßt't Mtdige LinLl i Mi.ldelfa .
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Wnterhygge for
medlemmerne:

Lordag den 17. januar kl, 13 i Ksbenhavn
Simon Hansens kutter "Saxon" er ved at 1ä ny over-
bygning og daek.Vi hsrer om projektet - og orn lin-
oliens velsignelser. Mod op ved KAS klubhus pä
Svanemsllehavnen klokken 13. Arrangementet va-
rer et par timer med lysbilleder og bädekig. Telefbn
2298167 4. Tag kaffe med!

Lofiag den 7. februar kl. 14 i Fäborg
Michael Christensen viser sin Springer "Passat"
frem pä adressen Radbyvej 56, 5600 Fäborg, tele-
fon. 6268 1894. "Passat" har bl.a. fäet ny rufsider.
Derefter vil vi ksre ned og se treskibspladsen i Fä-
borg. Tag kafle med!

Lordag den 14. februar kl. 13 i Ärhus
Rundvisning afJorgen og Erik pä "Elektra", en
svensk mahogni kystkrydser, liggende i treskibs-
harmen. Elektra er sidste äLr blevet renoveret gen-
nemgdbende, n)'t dek, cockpit oma.
Diskussion rned bädejerne. Kaffe rned blsdt brsd,
ol. Sted: Treskibshavnen. Fiskerivej .r2. 8000 Ar-
hus C.

D|,IFI Bl,rLht 'rr 7ll Jor.nrh.r 2tl0l

3 l30

{ denne vinter vil vi prove at
I modes ved nogle afvore
bäde og udveksle erfaringer.
Det skal ikke nsdvendigvis
vere mens man har gang i
store projekter, men bäden
skal helst stä i et verksted,
telt eller lade, sä den kan ses i
al slags vejr. Det vil ogsä va-
re en fordel, hvis vi kan kom-
me ind i varmen og sidde og
drikke !n kop medbragt kafle.
I denne vinter er der iorelobig
tre bäde, der har meldt sig:
Kutteren "Saxon", Springeren
"Passat" og kystkrydseren
"Elektra".
Har du lyst til at vise din bäd
liem, sä kontak Ove Juhl pä
telelon 5538 8631 eller mail
ojuhlaOemaildk.
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Annoncer i D F.$L-bladet
Vi hjiclpcr gcrnc rncd at udlirmc tcksl os la.|-out fotos scan-
ner r i for dig Kontakt Sinron I lansen pä 2298 167.1 eller mail
post/r?simonhansen dk

P scr
Ba!' iden I roa - Helsidr or)0 -
Ha l r ' i de  -00-  l i ' i de  . r00 , -
Kvartside 200.- l/6 side udcn bil lcdc 100.

largsund Bädebygger;

lltu Dr Dl i rnlrgt  en omhygning el lcr l ( r 'nvclsc t) i i  l )crcs brr l
in( len n?!ste forrrr  ?

I lvort i )r  v i int ' :  r i l  i  s i ( lstc ojchl ik?

Vi kNn t i lbvde:
' l  otal  og dcl  rcnoycring" aptrüng ot l  olr i {ning
l .  rcmsri l l i  g r f  hr lvfabr ikatat i l  selvbyggeren

l l ing og f i r  cn ul i rrDl igtrn{ lc snnk

Aarosund Bädeblggeri v/ bädebygge r Johs.
Heeboll

.1.arnsun(l  I Ixrn 2:1. Atrrr \und. ( ' l (X) l t rdcrslcv.
I l l .  7.15I i  J3 lJ f : rr  7.158.11 33

Nlobi l  2 I  4.1{2 |  { .  l . : -mni l :  hccbocl l fa)b: l l l ( | . ( lk

Ksb & Salg

42 kvm Langkolet Havkrydser
KoDstruktor William H Jansen. !lchognr pa egesparrt. star blank
l-  q.79 Dr- B= 2. i i6m. D 1.65m. Bn 7.9 tons. 1.{m f l rst .  2.1 tons
kol.  loaldcl  Udst\  rct  nicd 16 Hk. BUKI I  dicscl  (kun ! :cct lä tr-
Incr).  ankcrsprl .  VHF-Da!igator.dr\ersesci l  m.nr br rel t istrefet i
skrbsfrgistret. Badün cr b\ggct i -{rhus i 1962 afbadcb\ggcr K R
Olscn S.rlgcs srundct cicrs slgdonr
Prls:  125 0( l( l  kr
Hcnr cndelsc tc lcfon 98i72 165

Bronzespil
Det ene cr l2-a cm hoir oq c. J cnt i bffis Pa toppcn star: " [\lcrri-
DraD Bros Bosfon" Dcnrl  bronzehandtag pa j0 cnr Dcrstar"Jib
Hrhard" Dct ardct cr i4 cln hoJL og l5. i -  r  basrs Pa haudtacct.  dor
!r  25 cm lancl-  st l r  "  l ! {arn Shccl Nl inots Light NY"
Splllcnc stennlrr fra Abcking og Rasmussen sloopcrr ' Nlinots
Ligha tia Lc)50 Spillcnc cr rclrorcrcdc oq s&lg0s hclst santl!'t
Pns pr spi l :  I  5(X).-  Pf is pr handtag: 5{)0.-  $mlct pr is i  50i1.-
Kontakt Asgcr Norlund ( lhr istenscn Espelunclen 31. Hou- 810(l
Oddcr Emai l :  1,rs '  rr . | rdlnrr  l l , .  tc lcfon 86128526
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Knud Olsen 32'Motorbdd, I95l
B] ggot i mahogni og eg Cnlrdigt rcrovcrot i 199.1med bl a. nt
motor. Frcmstar \dorst pajrl og \clholdt En historisk og runnnclig
bad i licbhcvcrklasscn for den kresne lrebadsnlcnd
Motor: 75 hk Perkris. PRM gcar 2-1. .l-bladet propel l9\19 og 120
I dioscllank.
Badcnr Lengde l0 nr. brcddc 2-75. d\bgang 0.95 m Parlr1. lillc
ovn. originalt tojlet. .l sorepladser. stor nmnrclig agtorkah\I. fen-
dcre. to\\erk- CPS. ckkolod. radio. vHF- walkic-Talkio. TV. flag.
scn,icc. gndcr. najstcn nr lalcchc osr Bad,rn liggcr i N$strcd.
Pris 2i0.000-- krcner B.tld.ligt ncdslag i pris \ed hudig handel
Kontrkti Tclcfon 2 18.1 191.1

Hillyard ketch
12 tons. 1965 Mahogn\ skrog- laDgkolct. kano-
h&k- for-agter kahrl- 6 so.tcpladscr- toile!. kabel-
st\ rct ror. r'indror 2lt0lraDdtaDk. bcnnudarlg.
tremast og mczan 38 hk Thom] Craft dicscl.
gaslandvarmcr. dicsel \armcovn- gas sokonrlilr
ur or|r.ro{u og rnrn l .rn.cpuntper Kotttpes.
\rHF- sona.- radar. CPS. I ankrc. fcndcrs- ildsluk-
kcr. Godc scjl- h\ rdmalct- n\ skrucakscl 2002
C'od stand. trcDggr til klargorlng.
Pns: 290 000 - koncr. mulghcd f'or afslag lcd
hLrnrg nhandcl. Bad.n lrgg.r r Scbl hrrn Kon-
takt Claus Olsod 91i92 0087 i I179 .+897

i,1
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