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Logbogen

17. marts Aben bäd
Onsdag den 17. rnarts kloklien l! byder bädebyggff Jorgen Jensen
pä et helt serligt äben-bäd arrangement. Han er nemlig vql at byg-
ge en r+lika af6-meteren Sinkadus fia 1939. Se det flottc byggeri.
adressen cr Fiuseluvnsvei 26. 2100 Kobenham O. Husk kaffel

20. marts DF,IEL Generalfoßamling
Sä er d!t tid til den ärlige generalforsamling. I)erure gang i Roskilde
pä Vikingsskibsmuseet. Lrs indkaldelsen inde i bladet.

8.-ll. iuli DF,'IIL Sommerstrevne
Vi modes i Ä,rhus til vores altid meget velbesogte og Baranterct
hyggelige sommerstevne.

Uge 30 Ohavet rundt
Kom med pä rundtur i det sydrynske ohav i selskab med smakkejol-
1er, gaffelriggere og andre traditionelle bäde. Les mere om anange-
medet pä hjemmesiden \wvw.tattart. com.

2?.-29.august Korshavn-trref
N'Iod vennem! pä Av!mako. när der er Konhavn -tref 27. ti129.
august. Arangor: OHA\.ET.

Billedet pä foniden
6-meteren Hakahala, konstrucrct af Knud H. Reimers. En hutig
bäd med en broget historie. Nu skal den renoveres eller skrottes.
Les mere inde i bladet.

3

Bhder udglv!. af DIÄL,
Dansk Forenlng for ,rEldre rysfartoler
c/o Bide Molbeoh
Holslr!brogade 4 3 lv
2100 Kobenlam O
lmail dfael@get2net.dk
TDt Desleß Bogtq,k

Tel.fa,iskhe"whdelse skat ske nl
be s ttrelsesne dlenn.ne T i! Bntu
Malbc.h tu, an adressem&kc oe

Madd 14. 8210 Arhus V
Tll 8615 0426 2982 4218
E-mar1: lohff auih@stofdei dk
F amdd, rc dalnio, al bla de t

Ove IuH,
Pft slovej 19, :l7ll Kalvehave
Ttf 5538 8631
E mdl ojut @eman.dk
Re Ci std, üldr oE hj e nn. si de
Motübädvepr@sentanl

villy Klausen
Enghav!n 5

T1f59651145
E-mdl lonaestov@firma.tele dk

Cdl Bß8aard
BrubjeryveJ 5, Trurderu!
5683 Haarby
Tl t  6173 3015
E fldl:cab@cowi dk

Hjelnssade I Lth
2100 Kbh. o
Tr 4013 4741
E ndl: boatburlder@man dr

"Kort 112", Ärhus bugt oruädet

AGFvel 2
8260 Vrby J
Tlf86l I 5485
E mdl brj@ats.dk

Yßavej 3,4t00 Neshed
T1f 5373 0841

"O-havet", Syd8n
Mads Lilhold!
Ramshen!d 25, 561 0 Assens
TI t  6471 1216

'Kjobenlui'nske lxösellere"

Hß Emn Peteßen, Svendborg
Tlt 622 t 3373

visti (n$e, RngkobnS
Tlt 9732 l80l

Knud Joharseq Frederikham
rf 9442 2572

Ame BorgheS4 Gr@sied
Tlt .la39 0821

Joharues Hebol Arosmd
Tlt 7458 4314

R!daktlonl

Gl. MejerveJ llA
DK 3050 Hudeb@k
Telelbn 2298 1674 / 4919 4599
post@sinonhmen.dr
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D
fint.

et cr snafl lbrär, og Bemr)' r\nderscN ord oln
"beskering afbüskadser og budgctter" pnsser helt

Regcringens @ndring afreglerne om bctbrdrilg aftids-
sldlier til nedsat pris. kommer li til at merke, pofloen
stiger til 6.25 pr blad, desuden skal "vi" selv saette adrcs-
selabels pä. samt fore adressekartoteket.
Post Danmadis ellers udmarkede sen'icc, cr nu kun 1ör
forsendelser pä minimum 3000 stk. og sä store blivcr-r'i
aldrig- \'Ien bladel skal ud og vi finder pcngene. er der
nogm der
vil hjelpc
med det
praktiskc
arbcjde?
De intcrnata
onale forbirr-
dclscr: Der
har tgennem
alle ircne
veret traditi-
on fbr, at
sejlüc modles pä tveers aflandegrenser, det er der stadig,
men det europ!eiske sanurbejde har afforskellige ärsager
vscrct lagt i molpose et par är.
Det er nu lJ'kLedes, a1 ü hjernmesiden \1rv\\.ec\1t.orq i
gang igen, säledes at informationer om stevncr. resiaure-
ringer m.m. cr samlet, ogjeg tror pä at der nu kan vaelgcs
cn nl bestyrelse-
.Iohll Raut Knudsen

Velkommen til nve medlemmer
Jegr an ,{kentom
Kreutze$'acht "Sinbad"
StolJtolmvej 20
?830 Vinderup

Thomas Kon$tad
Spidsgatter "llaneur"
Buddingev!j 82 C,2t!.
2800 Kongens Lyngby

Nye medlemmer fra sidste
blad, denne gang med bäd:

Jcns Chr. Ostergaard
Stoltemedlcm
Sondeßkovmollevej 1
\Ialtb3ek
6600 Vejen

Benny WulffNielsen
Kutter "Sus"
Hojlundsgade 2l
8700 Honens

Jacop Jakobsen
6rnR'Capdce"
Hoegh-Guldbergs Gade 69C
8000 Arhus r^

Peter Blumcruaadt m.11.
Spidsgatter'Tandra Il"
Ranunkelvej 1,1.
4300 Holbeek

Hans Erik Büschcl
Skcrgädskr,vdser
"Smalhans"
Lykhesholms A116 ? st. th.
I q)2 Frcderiksber g

Jan Tor? Pedeßen,
22 m2 Spidsgatter
'Lille l,aura"
L_vngborghere 52, st. t\'.
3460 Bi*erod

Jorg!n PlouS
Spidsgitter "Al!üe"
Forteledet 2l
8240 Risskov

Rolf Lodberg
N{otorbäd '\tS \4artha af
Nlarbek'
Noneherlevvej 3
35,+0 L_vnge

Preben Juste,
BB17 'Nawikaa II"
Katterhojvej 21
8270 Hojbjerg

Thomas \jeber
Inl. 5 met()r "Sirius" og
BBls JoUe
Gudvigs'vej 40. 1. tv.
1864 Fn-deritsbcrg C
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SkuI hun virkelig
ende pd bdlet..?
Den historisk beromte
6-meter Hakahala for-
teres vcek til den, der vil
redde bäden.

Afore Juhl
Det er sidste chance for Haka-
hala (6 D 48)l Skal derme en-
gang sä smukke og hurtige
6mR virkelig ende pä bä1et?
Hakahala blev bygget til !t
konsortium og skulle deltage i
guldpokalsej ladseme i 1935,
rnen pä grund afden sene frer-
diggorelse näede besctningen
ilike at blive indsejle! sä det
blev Kitsita II (6 D 49), der
repr&senter!de Danrnark ved
guldpokalsej ladseme.

Konstrueret afReimers
Ilakahala er konstrueret af
Knud Reimers og bygget pä
Kobenharns Yacht- og Motor_
bädsverft, og den var efter
Reimers ide bygget med rna-

sten stäende pä dekket
Hakahala er i dag i meget där-
lig stand og har stäet pä land i
mange är, og den skal nemest
genopbygges.

Ejeren orker ikke m!re
Den nuverende ejer, Peter
Rahbek Poulsen, vil geme set-
te llakahala i stand, men har
lwerken tid e11er midler dertil.
Peter Rahbek Poulsen smorer
hvert är }lakahala med en blan-
ding af linolie og terpentin Er
der nogen, der har lyst til at gä i
gang med det projekt er Peter
villig til at overdrage llakahala
vederlagsfrit.
Henvendelse til ejeren pä e-
mail: prE@faaf <lk eller til
redallionen,

H|is der er en, der har nDd pä
denne spendende opga,,e, \til
redald@ren gerne have et tip, sä
ti kanfalge arbeJdet i bladet.

Der skal reelt ske en genopbyg-
ntng afReimers 6-meter, Haka-
hala, omtrent som fuls' gehop-
btgning af 6-metercn Oui Oui
Billedefte her er taget af bäde
bygger Jargen Jensen.
Billedet päforsiden iser Haka-
hala inden det gik Jitldt sä galt.
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Da vundet piskede ind
og pumpen strejkede..!

\l in grd Jct)ür sct lc( lc l i . rps0l '
l ids l i ) r  lbNe grng. el iOr err
uDliell l)ro\ 'j!ütlitd\ i rrrg,i\ üjr
\ i ) rc l ; rdc nr0r i l lcr  beg\ndle l . r
\c j  ud r i l . t ln len \cd nordnrJ-rkct
c:r .  1 rorni l  l i r  lant l

\  inde\eD konr Jl IcDde
\Iir Yinde\ .rl ru.'tli;1 stil grk
los. og bcg\ ndte .r1 crr k ulcrc li-
retru.ndü o\ er \ 0ru horddel
Yindon slod lii\l ;nd li:r svdo\t.
hr ilkel girer en dc1 donnnrgcr i
Kogc Jiugt.  Der gik dr hol lcr '
ilike l.rngc imlcn st:ilpilen liont
l l l rende Hcldigvis ur lcn:r t  lunt-
rnc nogcr cl ler nogcl.
\  ikorn godt l ia dctt  s. tnr lcdu
stfl1 (sctlcdc cliur "01111eldt
lvstr l"1.  og l i  i  don lörde r lel  r f
failijt- en plicering. sorn \ i holdl
,Jn -sod di"l ufse.tlldser. lirktisL
ligo iml 111 cn m.rrketrnding ud
1or Hundigc th\n.
IIer vrr teg uopn.Lrksom. 0g
lirigle blot blindt do li)rrng:rundc
bad,,j- indlil (l!r nElnreste (Krj
i  s in (nindc)pludscl ig lagde bi .
1'or ellel kol1 tid.il l.!-ggc kurün
om. \'i ttnke. at han nrisLc
hardc hal i  c l  nrndre havari .  -
indt i lnr in gast bcncrkcr.  at  de
eft eüolgende bide lbrlsJ-tter
dcres sejhds nod et rJr 1J tJ"t
indc urdur hnd.
Jeg lFgSer hngt orn l.!-ngc Lur-
scn (Jm. 0g 1: mndet det rigligc

17r / /-r Jr/./r /)ii lnll\ | iit)* 81 Et.

.11 l : .Ll  l rLl .^. | .  l l )  l l i
I  lcnnerl  senrlcL. ieg. jcL et bi l lede.
so r  jeg d rncgot l l id l i ) r  l )0r
l i l l \ ' l tcr  s ig cn I ihdrr r i r t isk hi-
slor iü 1; l  bi l l !dot.  sorn ür tr lc l

og dü.ntltt lELlt,e,\')\ lt)Lh

sidslc :n red Ishoj Sejlklubs
I)islrnc1JslJjhds d. ,s iuni. Dct
\ iu 1örnc gang. r tJeg \ l r '
t i lncldl  on lapscl lat ls ntcd I
I ) l l l - S u l c n .
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merk!. og 1i ligger nu ergerli-
ge og irritable i den sidste del
af feltet. Vi genfinder dog mo-
det, da vi fortsat holder god
hojde og farl og m.iske ogsä
vinder en smule ind.

Bäden fuld afYand!
Pä vej mod det {emeste merke
kan vi ikke l&ngere folge med.
Ligegyldigt hvad r,i gor kan vi
ikke holde hojde og fart. Det er
som om \,i havde to\'vedi i
vandet eller drivanker ude.

Pludselig siger Jesper:
- Skal der sli vand inde under
kojen?
- Det sk.al der seh4olgelig ikkel

Herefter folger adsliillige heki-
ske minutter, hvor vi koßtatc-
rer, at den automatiske lense-

pumpe !r blokeret, og vandet
stär allerede op til lige under
dorkerl
Sulen har del scneste är taget
noget vand ind ved mastefo-
den, närjeg sejler härdt kryds.
med stort trek pä vant og stÄg.
Deffre härde tur har sat en vsri
tabel slndflod i gang. Nu stär
vandet ind i en lind strom pi
begge sidcr af mastelbderl
\ri fär den automatiske pumpe
til at virkg og den arbejder pä
livet los. D!t samme gor Jesper
ogjeg med händpurnpen. Der
er en halv somil til sidste mer-
ke, og 4 somil hjem.

Pä trcdje plads, trods alt
Jeg cr opsat pä at fi 1,amt bäden
for vand. og komrne hjem. hn-
delig ffrvi leßet si meget. at
den automatiske kan folge
med. og ind i mellem oven i
kobet trckker vejret. Jee lader
mig overtale til at tage det sid-
ste merke med, - hvilket vi
nmder som absolut sidste bäd.
Hereficr lenscr vi (pä flere mä-
der (pumpen korer hvert andet
minut)) hjemad, og logger p,
tidlpunkter, hvor det loles som
orn vi surfer. op til ? knop pä
den händholdte cPS. Da vi
langt om lenge bliver taget i
mäl r'iser det sig at 3 bäde er
disl:valificeret for at sejle "kor1

bane". Med omvendt lystal gi.
ver det Sulen - og os en 3.
plads i pnrmietid.
Trnk hvad det kurme v:ere
blsvet til. hvis vi ikke havdc
slebt mndt pä et haht tons
vand. Dog bedst, at !i slap lra
episodcn med skekkenl
fD 113 Sulen crbygget i Mid-
dellart i 1950. Jeg har fäet op-
lyst, at det er den forste 1-h.
Lind byggede. Min kone Lis-

beth og jeg har veret de l1i&e-
lige ejere af Sulen siden efter-
äret 1999.
Ilar nog!n et godtl:äd med h!n-
sln til mine utetheder. Jeg har
eft erfol gendc skift et nogle
kn!eHiede svob og foßigtigt
kalfatrct; menjeg tager fo sat
lidt vand ind.

harosund Bädebygger2

Har De planlast en ombygnins eller fornyels! pä Der!s bid
inden nast! forär ?

Hvorfor Yente til i sidste ejeblik?

Vi kan tilbyde:
Tolal  og d! l  renovering. apler ing og oprigning
Fremstilling af halvfabrikata til lelvbyggeren

Ring og fä en uforpligtende snaL

Aarosund Bädebyggeri r'l bädebygger Johs.
Heeboll

Aarssund Havn 2.1, Anrssund' 6loo Had!rslet,
Tlf. 7.1 s8 .13 l,l fax 7.1 58.11 33

Mobil 21.13.121.1, E-mail: he!bo!ll@baad.dk

l0 11
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Classic Yacht
Regatta 2004
I skivende strmd er komiteen
bag regattaen ved at starte plan-
legningen af dett! ärs alrange-
ment. Det bliver en tilbageven-
den til fonige og tidligere ärs
august stiEvn! nemlig et tre
dages ste\,'ne med start torsdag
den 12. august 2004 og afslut-
tende med sejlermiddag lordag
aften og afsejling sondag den

15. august fra Svendborg.
Arrangoreme bag er Svendborg
Sunds Sejlklub evt. i sarnarbej-
de med lokale krefter og
Maritimt Center Danmark i
Svendborg soges opretholdt-
som 'bmdrejningspunkt" i for-
bindelse med afviklingen.

Oplysninger og kontakt pÄ mail
adresser: sssaässs.dkog
lbskai{irmoel I erens. dk

Äben bäd hos Sinkadus -
en nybygget 6mfru 1939

Abent hus 17. marts 19.00

Kom og se det enestäende ny-
byggeri af en 6 m R efler Arvid
Laurins tegninger fta 1939. Bä-
debygger Jorgen Jensen tager
imod onsdag den 17. rna s
klokken 19.00. Adressen er
Fergehavnsvej 36, 2100 Koben-
havn O. Tag kaffe og kamera
med!

W})<i svsy edi!el!d bodl
ß r^,l.rtg t!5 s!@n.

HF Industi E lrlarinc
ffi. e22O 1312 ?ax e.22., 1477

www.hftnadn..dk

1 l
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Generalforsamling
iDF,ZEL

Der indkaldes til Generalforsan ing
Lordag den 20. marts 2004 klokken 13.00 i

Roskilde Sejlklub

For Generalforsamlingen er der mulighed for rundvisning
pä Vil ingeskibsmuseel og spisning.

Progmrn for dagen

K1. 10.00 Vikingeskibsmuseet.
Entrc kr. 15,- Der er mülighed for gt'upperabaL

I(. 12.00 er der spisning i Roskilde sejlklub.
farm tyndsteg ,rL(lodekartoller ag gran salat til kr. 75,-

Drikkerarer tll kl bpriser.
Tilmeldine til soisni s senest mandag den l5 üarts.

Kl. 13.00 Generalforsamling.
Dagsorden ifolge vedt@gterne.

Roskilde Sejlklub, Strandgade 12, Roskikle

Tiln!ldins til spisning:
Skiv, nng eller rnail ril:
DF,!L
John Raut Knudsen
Maden 14

Tlt  86150426
email: Johff aut(@stofane|dk
Husk at oplyse, hvor mange du bestiller spisning til

genera$orsan$ng 
2pd.t

1,1 15
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Formandens beretning

B!styrelsen

Der här vEret alholdt bestJrel-
sesmoder: 29. April, 2. Sep-
tember, 27. november, samt 2,
febnur alle i Ringsted.

Der har desuden veret diverse
moder rned Classic Week og
arbejdsgnrppen.

genera$orsading 
2odt

Jorgen Jersen der indträdte i
bestl,relsen efter Rene Gordon
har desverre meddelt, at han
ilike kan afse tid til arbejdet.
Derfor er Gümar Kdstensen
indtr.idt i b!stJrelsen. Supple-
anteme deltager i bestlrelses-
modeme, hvilket siker en kon-
tinuitet ved &nddnger i besty-

Arbejdet i bestyrelsen

Der har veret brugt megen

energi pÄ Classic Weekhclc
foräret og op til stF\n!! an-
strengelseme var det verd,
men har givet en afmatning
henover efleräret pä andre op-
gaver,

Foreningens trykte materiale

Pä sidste generalforsamling
pälagdes det bestlrelse4 at
sorge for at diverse tekster i
trykt materiale var i overens-
stelrmelse med vedt&gt!me,
Dette hargivet ar edning til en
gememgang og nogle meget
givende diskussioner der er
mlmdet ud i, at bestlrelsen ikk!
frems&tter forslag ti1 eldringer
afvedtEgteme, og at der i for-
bindelse med udgivelse af n1t
register vil ske en ajourfming
af de indledende tekster, ligele-
des er der nye foldere under
udarbe.jdelse.

Optagels! i registeret

Betingelser for optagelse i regi
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steret er fastsat i vedtegt!me S
4 stL 11

Bestlaelsen fasts&tter regler
for optagelse af fadojer i for-
eningens database og fartojsre-
glster.

Bestyrelsen har ud fra dette
fastsat folgende retningslinier:

Bädene skal vere dansk ejet,
eller dansk bygget, eller dansk
konstrueret.

At der for gr. 1. v!dkonrnende
er tale om klassebäde i 'tigtigt"

tre, at bädene i gr.2. og gr.3

genera\f orsar$\ing 
2Oo4

nomalt skal v&re bygget i
"rigtigi tr&" forend 1967.

Fripladser/ ärsmPrkat

Der er ikke fonogl lavet gene-
relle aftaler om 'tipladser"

men vi vil i forbindelse med

ste\net ti1 sommer forsoge pä.
at der i forbindelse med sejlads
til/fra stel'net kan opnäs rabat
eller friplads. Aßmerkaten
2004 vil blive udsendt inden
sejlsesonen begl,nder og reg-
lem! er uendrede.

Fartojsregister
Et nlt rcgister vil tidli$t ud-
kornrn! i efteräret 2004. Det
blev pä sommermodeme fore-
släet, at vi nojedes med at ud-
sende et tilfusg med rettelser og
tilfojelser, mer dette vil blive
mere arbejdskEvende elrd et
helt n]'t optryk, sä i mä hav!
lidt Lälmodighed.

Sommerm6dern!

I forbindelse mei Classic
Week var det planlagt, at der
skulle vere sommermode, men
da vinden ikke var til ste-de og
alkortning af baflen skete 1-or
sent, blev modet udsa! foßt en
time, derefter et kvartal eller

Der blev derfor indkaldt til
sommemloder d 27.septenber
ogd 11. oktober i henholdsvis
A.rhus og Kobenharm.

Deltag!rantallet var prEget af,
at det var en afd! store optag-
ningsdage, men der blw allige-
vel givet en del ideer ti1 besty-
relsen:
- Det var et rigtigl godt ste\,ne,
men ikke et DF,!L stevne. Vi
blcv oveßet i mengden og
kapsejladscn burde vere afl(or-
tet meget tidligeß. Vi skal v&-

- Nojes med at udsende et til-
1eg til registere! med alle nye

medlernmer og !\.t. rettel-
ser/tilfojelser.

- Kobenharn vil finde en kan-
didat til b!st]'relsen.

- Forslag om en registrering af
de skibe der stär rundt omlring
og som er ved at gä til, og vis
dem pä hjemmesiden som en
mulighed for nye bidejere,
med ert konsulentbistand..

- Videre udbygning afhjemme-
slden,
- Det bliver svälat lave en
frffravnsordning, men hvad
med fripladser til/fra ster,ne ?

- Ikke generalforsamling uden-
for alfalvej (Valdernar slot)

Internationale forbindelser

I forbindelse med Classic
Week var der optrek til, at der
skulle pustes ryt liv i European
Classic Yacht Union, det lyk-
kedes ikke pä daverende tids-
punk! men bestyrels!n fastsat-
te, at i forhold til intemationale
organisationer, vil DF,!L
fremover blive benevnl Da-
nish Classic Yacht Association
(DCYA).

genef a\fof sam\ing 
2ooq

16 t7
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Hjemmesiden

Der har i lobet af äret veret
enkelte problemer med hjern-
mesiden, sidst var del utilgen-
gelig i 4 uger, sä vi har skifiet
leverandor.

Der er mange billeder og oplys-
ninger pä hjemmesiden, men en
fortsat udbygning vil kJ'evg at
der er en eller flere, der vil tage
del i at redigere hjemrnesiden.

Bladet

Bladets redaktion er overgäet
fra formanden til Simon Han-
sen, der har givet bladet et vel-
fortjent "loff' sävel indholds-
messigt som i udseende.

Bestlrelsen har diskuteret den
poftostigning der kornrner og
har beslutt!t, at den ingen ind-
flydelse fir pä bladet. Det vil
komne som det plejer 4 gange
om äret.

Reiaktoren modtager stadig
geme indl&g, artikler m.m.

Sommerstrevne 200.1, 6 til 10
jul i
Vi er gia i samarbejde med
Arhus Trcskibshavn om som-
meßte\,rle 2004. Det betyder,
at stevnet vil vere meget min-
dre end Classic Week, og at vi
for en stor dels vcikomrnende,
selv kommer til at stä for det,
med den indfl_vdelse det giver.
Der er plafllegning i gäng, og
vi regner med at holde os til
den garnle skabelon for DFÄL-
3t!\,ner, men aler er plads til
nye initiativer og nye frivillige.

Stevnegebyret er ikke fastsat
endnu, men da vi planl&gger
med f&l1es morgenbord fr. lo.
so. og aftensmad to. fr. og lo.
vil d!tte vere med i geb)'r!t.

genefa\forsa$$ng 
2ooq

Dagsorden
1. Valg afdirigent

2. codkendelse af bestyrelsens
beretning for det forlobne är.

3 . Plancr for det kornmende är.

4. Godk!ndelse af dct revidere-
de regnskab og status.

5. Behandling af indkomne
lorslag.

6. Fastsettelse af kontingent
for det kolfinende är.

7. Valg af formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlem-
mef.

9. Valg af 2 bestl'relsessupple-

10. Valg af revisor / revisor-
suppleant.

I 1. Eventuelt.

genera$orsaro{tng 
2ooq

Hvem er pd valg?
Formand
John Knudsen er pä valg, er
villig til genvalg.

Bestyrelsesm!dl!m
Carl Bisgaard er pä valg, er
villig til genvalg.

Bestyrelsesm!dlem
cunnar Kristensen er pä valg,
bestyelsen anbefaler Simon
Hansen til posten.

Suppleant
L]besat, b!stlrelsen anbefaler
Gunnar Kristensen til posten

Indkomneforslag
Der er ingen forslag til behand-
ling under dagsordenens pld 5 .
Indkomne forslag. Hverken 1ia
medlemmer eller fra bestltelse.

Kontingent
Best]'relsen forcslär u&ndret
kontingent.

18 L9
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Regnskab for 2003

Indtagter:

Sals af mägestandere
Salg af syns- og notat
boger
Salg af bladannoncer

Indmeldelsesgebyrer

Bank
G r o

T lgode havender an n

Ny Computef Kobi 2000

Drftsresultat

Skyldise omk6tninger

2003

5558,38
115605,49

4000,00

4500,00

0,00

131.366,12

2003

114143,74

17222,34

0,00

kr l3l .366,12

2042

15 480 63
91 695,36

543,75

4.000,00

2.384 00

114143 t4

2002

72.507,Oa

4t.636,74

0 0 0

kt 114143 74

Budget 2004

59(n,OO

100000,04

25fr,ott
4040,(n

Udgifter:

Koniingentopkravn ng
te efon, e-mailog inier

ovr Rejse- og opholds

Bladudgifter
D velse iryksager

Tr!ffestavne/lubilaum
Udsiill ng
Afskivning computer

Kontingenter til and rc

EDB Udsiite.

lal i  udgif ter

Overckud

2003
103483,00

196,26
1840,00

50,00
9600.00

1690,00

115.859,26

2042
104 799 00

560 00

6 000,00
23 815,00
1 820,00

131027,24

Budget 2044
950CO,AO

6504,40
1500,00

10000,04

0,oa
113040,(n

2003
13200,00
1753,20

98,23
4925,U
3157,00
9333,65

1063,00
19253,9r
1582,50

28803,60
7655,25
238/',OO

2002
12 000,00
1 8 3 3 , 0 3

1 270,64
3.160,94
'|.672,20

1 0  1 1 5 , 0 0

1.046 50
1a 257 97

34.351,42

2 3A4,OO
'| .797,50

103,50

4 415 00
455,00

2.127,84
95.390,50

41.636,74
137.O27,24

Budget 2ü4
13200 0a
2000,04

1frO,04
6040,00
3Un,OO

120N,40

15Ln,A0
3fl{n.oo
froo,00

30000,04
1n{n,oa

1
j

0,o0

1115f i ,40

4810,00
1617,00

99.636,88

17.222,3e
116.859,26

55n,00
51n,00

135200,N

-22200,(n
113000,40

I
l1337fi,0A

,222AO,OA

1115fi,40

gene'attr'saloi'!d
20 21
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Ny dansk
bog om
bädebygning

NYE BOGER

En samlet Ierebog orn
'tsädebygrLing" er for den al-
mindelige bädejer ikte lige det,
man mener er n@dvendigt for at
eje en bäd. Men, hvad enten det
drejer sig orn en nyere bäd af
ultral!üe kompositmaterialer,
en klassisk yacht fra den tidlige
de1 aff,onige ärhundrede eller

en nesten udtj!nt ikke nedl&g-
ningstilskudsberettiget fi ske-
kutter er 'tsäd!bygning" et
godt udgangspunkt for viden.

Lrerebog til bädfolk
'tsädebygning", udgivet af er-
lwervsskolernes forlag decem-
ber 2002, som lerebog til ud-
dannelseme bädebygger og
skibstomrer, vil vere til gavn
for de fleste. De hel- og halv-
professionelle og dem der bare
piller lidt ved skivet en gang i
mellem. Ikke meget vil mangle
for selv den meget erfame bäd-
ejer. En god indholdsfortegnel-
se og et ornfattend! stikordsr!-
gister gor det let at anvende
bogen som opslagsvrcrk i en
given situation.

Bogen behandler enmeme fra
klinkbyggede j oller over kra-
velbyggede bäde til modeme
byggemetodff , kompositbäde,
materialekendskab, maskinbe-
tjening, nybygning og reparati-
on. Fra ster.n til hrk, fia kol til
top.

Alle discipliner
'Bädebygning" kommer pä en
praksisnrr m.äde nmdt i de fle-
ste grundleggende bädebyg-

22
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ningsdiscipliner, linietegning,
stabilitet, planketrekning, op-
kledning, deklegning, apte-
ring, motorinstallatioi! nrnd-
holter, styke, korrosion, rele-
vante s/ejse- og loddeformet
spänta gende metalbearbejd-
ning, relevante trearter, deres
anvendelse og bearbejdnin&
lim og limning, kompositmate-
rialer og metaller. Tr!-, metal-
gas-, navigationsinstrumefl ter
og lakarbejde.

Bog og CD, men...

3 84 vel beskJel,ne sider med
b,indve*sfrrdigheder,
brillante tegninger og
fotogafi ske illustratio-
ner. Den medfolgende cd
folger op rned tegninger
og foto.

To indwndinger har jeg
til bogen. Det ene er pri-
sen. 560 kr. er i overkan-
ten. Det andet er den där-
lige oplosning pä fotogra-
fieme pä den me-dfolgen-
de cd. Billedeme pä
cd'en burde have veret
af en langt b!dr! kvalitet,
og burde ikke vrere lagt i
en tegrLing- og billedfor-
ringende Acrobat Reader
for at händheve copy-

ngnr.

Alligevel kan lrrebogen sterkt
anbefales til folk med bäde af
stäI, aluminium, plastik- og trre.

Bogen vil kurme lofte anloben
skipperstuesnak til kvalifi ceret
udveksling af dokumenteret
viden og erfaring til gavn for
silkerhed og skonhed i so og
havn.

B ädebygn tng, E r hvervs skol er-
nes Forlag 2002. Ole Nested
m.fl. Kr. 560,00



Johan Anker
var
store mester

NIE BOGER

När en slanli bid skerer gennem
\,"ndet ved siden af er! og rnan
kastei ct blik pä dens lbrst"tvn.
ved man straks, om det er en Jo-
han Anker bid. D! meget smuli-
ke nesten skefomede ste\ne er
et afden norskc konslruktors
kcndemerker. Og mange mener
da o$ä. at ingen har bygget me-
re linjeskonne bäde end netop
Johan ,{nkcr. De fleste af os ken-
dcr ham bedst fra den populere
kaps!jer Dragcn. N{cn cgentlig
er Dragen iktr e s.'"rlig typ;sk for

21

Adicr. Dcl blncr man klar
01er. när man tygger srg gsn-
ncm dcn 240 sidel stLrre nrud-
komne bog. "Johan Anker. lin-
jcncs ncstcr". Jo. det lkil sta-
ves sidan. lbr bogen er ud-
konlnet pi norsk.

Pensoncn Johan Anker
Det sr makkerp:lret Elin Krag-
set Vold og Ole Ingen. der hrr
bcgiel dcn omlangsrige bog.
og her fir nän virkelig noget
at vlde. men mest om personen
Jolun ,$kcr'. S;i cr man mcrc
opltrgcl af bädkonst'uktion. sä
mä nan studere de mange bil-
ler og tegninger plus den korte
men meget interessante a ikel
af Torstcin,\isholm om .\nker
vcd tcgnobordet.
Boge fbrtreller historien onl
den unge velhaYerson. der ikl:e
ville gä i lbrnldrenes lodspor
pi lamilicns hcncgärd i tlnl-
dsn. Allerede son stor dren,e
fik han interesse for sejlbäde,
og sin foßte bid bvggede han
som s\tlcrlärig sanuncn med to
slibslomrere pä harnen i Rem-
men. Og si gik det ellen slag i
s lag.

^nk!r&Jensens bädebygg!ri
Johan :\nlier viste sig samtidig
som cn s.Lrdclcs kompetsnt
kapsejler. Han var iklie mere
end godt i0. da h:rn kobte sig

DF/I I  B l id . t  n ,  79 f .h 'ud,  ' ( l r )J

linjernes

I)14,1  k l r , l . t  n .  ?Lr  f th r " i r  )  l l

incl sorn kompagnon i det lelan-
skrcwc Jensens Baadebvggeri.
som si blev ti1 det navnkundige
Ankcr & Jensen.

Rila V og Oui Oui
frem lbr alt er Johan Ar,ker me-
terbädenes mester. I llere ärtier
var han nok vedens mcst rc-
spekterede konstruktor af meter-
bäde. Bäde fia hans händ og
vedi vandt lbmenrme premier
p:i de inlcmalionale kapsejlads-
baner. J.isten over srnukke bäde
og stolte sejre er simpelthen for
lang til at blive gengi\et her i
bladct. N{cn lenk blol pä cn bäd
som Kong ('hr;stians.'ltita V".
en meget linjeskon 10mR fra
;\nker & Jensens bideblggeri.
Blandl dc bido Johan Anker lc-
verede til l)anmark vÄr (!
meter!n Oui-Oui den kaldes
lejlagtigt for Qui-Qui i bogens
rcgislcr. Bndcn huscrcdc pi krp-
sejladsbaneme i 1920eme cl8
'30eme. I mange är sejlede den
rundt ombtgget til turbäd og var
1br cn dcl :ir sidcn vcd at cndc
som \1ag- N,Ien nu stär den og er
.!'ed at fä sin anden ungdom i et
va"rkstcd hos scjllJubbcn K.A.S i
Kobenhavn. Sä onr nogle ir vil
den llotte 6-meter igen Lere pä
vandet og blivcr lbrhäbcnllig
gEst ved 1)F.F.Ls sommerste\-

Jah,n)ntur pi Jakk.r.
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Republ ikaner og kongcns vcn
llocen onr Johin ,\ntrier cr som
nltlnt i hoj !r:|d cn p0nr&1boe.
lor .bl'cr rar cr nand. del kun-
nc og villc ncre end at txeee
bacle. Han blev personlig nctl
med den norskc Longe. sch olll
,\nker cgcnllig r ar elodende re-
publikancr. I nange är sejledc
dcn norske lonse kun,\ icr-
bäde. og der blcr tla ogsä rundet
storc scil:rdscr med dern.

Code Idograt icr
NIen hris rnan nu ikkc r:r si optr-
gct rl-pcrsonstolTet. nrnrmer bL'-
gcn i l l ig! \e l  nlegd:rndcl.  I )cr cr
i$) e1 \.r-ld.rl-qod. lbtos. som
ogsri riser detrljer 1l:r tirlens b:i-
dcbvegeri. N.r"rbillcd,ir rl ol t\-
pisk 6-mutcl. ddjksllrlout er en

godbid lirr den historisk interes-

Si det er ligc cn bLrg afdcn slags
min mlgcl trcslcnl onsker sig i
lbdsclsdagsgn e. f.ller l'oringr-
re. rniske alsig selr , . . .

J ohu n..1 n Ie r. Ltnt et1e.\ me;ter.
.11 h)lin Krug:ct lbltl og Ole Lir
9e11.
Lilgfet I)ti ('Lt)t)elent /b ag.
ISB.\, 32,()2 )02{ 6
llogen lan he::ttlle:: hr: dn lokt

26
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Svenskerne
passet pu
kulturarven

NYE BOGER

At svensk!me er stolte over de-
res mange historiske trebide, er
de. ikke noget at sige til. Der
ovre snakker man om "at tage
vare pä vores kulturarv", niir
man diskuterer trcbÄde. Sä bor
der seh'folgelig ogsä nesten
dobbelt sä rnange mennesker,
som i Danmark. N,Iark!det er
storre, og derfor kan der blive
plads til en kempestor og flot

bog om nationens trebäde. Den
udkom pä Bonniers Forlag i
passende tid for julesalget.
Bogen er smekirld afmeget
dejlige fotos og t!gninger. Den
er skJevet af entusiaster, som
selv har trebäd.
Bogen er t&nl( som en inho-
dukion til det at eje en hEbäd
og at fä lov til at passe pä kul-
turarv!n, som forfatteme skJi-
ver. Der er plads til bäde mo-
torbäde og sejlbäde, og kapit-
lemes titler siger meget om
bogens indhold: Trrbädsro-
mantib SejlMde, Motorbäde,
Trebädens ,ABC, Bäden pä
land, Klubliv. Hver bäd har sin
egen historie.
Der er meget stof at hente i
boge4 selv om den holder sig
fra at gä helt i detaljen med
stoffet. Det lader sigjo ikke
gore, när rnan vil omkring det
hele. Men den giver en m!get
god og bred introduktion til
trebädenes verden. Hvor kunne
man dog onske, at der fandtes
en tilsvarende dansk bog. Jeg
tror vi skal tage os sammen og
gore mere for at hejse fanen for
vores sejlende danske kultur-
arv, lystfafiojeme.
Bogens billeder fortjener et od
med pä vejen. De er usedvan-
lig dejlige at se pä, og bogers
kraftige, matte papi gor sam-

2a
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men med !n meget stilfuld ty-
pografi hvert opslag til !n lbr-
nojclse.
Karakteristisk for det sven-
ske trebädsnriljo er bogen
skrevet af ganske urrge folk.
Pä hinsidan er det tjekket at
arbgde med trebade!
Bogen kalr kobes germem en
dansk boghandJer, mcn har
du \.ejene forbi et svensk
stornagasin, sä ligger den
ogsä i deres bogafdeLing til

en nesten garanteret lavere
pris. De har nenlig ikke fa-
ste bogpdser som herhjcm

slmon

Soe sk't Trübättlr, (nn hcEt med
trähät.
Af PoLtik L1üt1!ü m.Jl.
A I be rt B otntie rs F arl ig.
.isBN 91-0-058135-6.
Kart besttlles hos boghandleren.

Der er

Jine fatas
og tegnin-
ger i bo-
gen. ug

blank

*-g

ofegan
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JHe arkirfoto. Rent snyd: taget en helt anden dag og det er "Spar
Knegt", ikke 'Scherza" men det er det igtige sted I

slet ingenting sker. Jo, vi !r
sandelig ved at vere ude af
sesonen nu men den har da
cllen ogsä veret god.

Edderfugle i smägrupper
Sä afsted, 3 4 krydsben ned
ad Sondcr{orden indtil ruten
drejer, og pä bagbords halse
med lidt slek pä ud til de )def-
ste bojer, hvor der spidses op til
bide vind indtil fergehawen.
Undervejs et par smägmpper
edderfugle, nu ser man igen de
voksne hanner i den kaftigt
brogede sort-hvide Serdragt.

Dem sä vi ikke sä meget til i
sommeren hvor var de?

Flojet andre steder hen. eller
har de mon nog!t mere neuftalt
bnm-grät sommertoj ?

Fra fangehar,nen gelder det om
ikke at solde hsjde, men et par

slag skal der nu til for ikke at
komrne langt til havs inden
"Cap Home" rundes, og der
pä styrbords halse päny kan
slekkes en smule ud.

Undervejs konstateres ved at
kigge sig horisonten rundt,
trods det lidt sene tidspunkt
pä iret er der endnu enkelte
andre ude lbr sejl, men ikke
noget som pä nogen mäde
minder om sommertrafikken.

Det friskcr...
Pä land vcd Ssnderhiome
stover det braü: der hawes
og med den tone ellersom-
mer, vi har haft, giver det
stov, när det lufi!r füsk. Lidt
ovenasket over det, for i be-
tragtning af de faste leßken-
ter pä stedet var sä let jord
ikke ventet men det nLä den
_jo sä vere.

^ O  O  tuasen pü KüJen -
og enforskrrekkelse!
"Jow", lod det inde fra

piberogsslgten: "jow, det
er s'gu'rigtj 'nok. Det
var sdd^n, det var For
jeg var selv med !"

Af Skipper Slamshzg

Disse to tildrag!lser har ikke
andet med hinanden at gore
end, at de indtraf samme dag.
En fredag sidst i
sept!mber. Der
sejles knapt sä
meget mere nu,
det erjo hen pä
sEsonen. Alteneme er nu lör
kort! til vore onsdags-sejladser
og foregäende sondag havde
bolgeme 'tvide kanter", sä de
var synlige oppe fra landevejen
ved Jordlose udad imod Hel-
nes, og pelikaneme havde
travlt med at holde os hjenune;
i hveft fald holdt de ved si
langt hen pä eftemiddager! at
vor eftermiddagsdyst ikke blev
til noget. Ved de sydi,nske
mälest!der mältes op til 23

fir/sek i stodene.
Sä da ftedagen oprandt rned en
fin udsigt: tort vejr og oven !-
.jende sol, vinden 7 m/sek fta
SSO, var det lige lejlighedentil
at Iä sig selv og sejlene luftet.

lrokosttur til Lyo
Med den vind passedc det godt
til en lille ftokosttur til Lyo
og mäske tid til at gä ind pä
oen for at finde lidt vilde hyl-
deber at plukke med hjeq det
küme sä for denne ärstid svare
til de engelskges, som vi
Faldsled folkebädssej lere har
en tradition for at hjembringe
efter forste besog dero,"re i lbr-

Lidt underligt at kornne ned til
havnen sädan en fiedag formid-
dag og opleve, at der stort set

F,
4'&F

30 3l
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l)et het er ox\ä snvl men ldt rnindte: Bäcle bAcl og steti er
rigtige. lllen det rat en oLlen dug. med e anden fi1d.

Der kommer ret Fene soer ind
lia stvrbord. de mä \el kolnme
nede li a Kielcr-buglen?

Briller og rrgvand
I hvcrt l'ald kommer de sä tilpas
langt vak 1'ra, alde cr sä lange i
det. at det for det mesle gär
"op-ad-baklie-ned-ad-bakke"
ud!n sä voldsoml meget rog-
vand det er behagcligl tor os
br illebrugere. som ellets ret
hu igt fir ct noget udvisket

indtryk a1 omgivelsrne. Ogsä
när soYrndsdräbeme er lonct
ind. for saldr4'stalleme sidder
dcrjo endnu og slorer blikliet.

I lobet af3 k\'aneni t;d narmcr
sig tiden at gi over stag for At
gä i lü\n til l'rokost. og da
sädan c: 5 minullcr 1br der sLal
vend!s og orJiring 3,.1 sonil
ude fia hauen - e1 del at for-
sl,r clJrelscn indtrctlcr: llad i
al vide \'erden ff nu det I

32

Bagbo:ds vant
h!nger og ding-
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Hvordan cr dcl
dog sket ' l
I)et kanjo ende i
noget kcdcligt
nogetl
I)et skullejo ha-
1e siddet last her

I Ier er synderenl
En afreva. de-
form ringsplit.

hindet her bagefter, da alt var
ordnct igcn
Nä. 4!2Lp4":koldt rand i
blodet og sä ellen bare blive pä
kursen. slnkud og fä sejlene
ned. ncdons dcr cr ha;k pi
st_Yrbords Yant godl nÄsten
er gennemgiende og godt, det
blcv opdagcl indcn r cndingcn.
Og sserdeles 8odt. at det \'Är
lyst. NIen det mäfte nu geme
hüvc vcntcl lil cl slcd mcd lidl
mi dre so. lbr päh&ngsmoto-
rcns skrue er lidt fol meget ude
afvandcl ind imcllcm og tra:k-

Lrallen krtcben til at scjlc i so.

Forsoge at fastgore vantet pi-
fl'kan iklie konrne pä tale lige
nu. dcls skal vantsllxcn lorst
slekkes affor at kunne nä. dels
er det en dgtigt därlig ide at
siddc dLTude og batr se med del
när man liggcr lidl roligt i
vand!t og sejler alene seletoj
eller ej. Fuldt bevidst om. hvad
konsekvensen kurme have ve-
ret. mä detkonslatcrcs, at tan-
ken om, at ddan noget trods
al omhu ved tiligningen med
at strafiune kontramohiklicr,
is&tte sikringsring og tape den
fast - kunnc ske, og hvad man
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sä skulle gore, har verct tenll
sä ofte for, at handlingen un-
derbevidst er indovet.

Med en mast, der stod lidt üo-
ligt og dunkede i deksgennem-
foringen (brude nok have veret
fastkilet eller intelimistisk toj-
ret med folJ<efaldet el. lign-),
blev Lyo ha\ar sä andwet.

Nok en overraskelse
Nej, hvor var der dog tomtl 1
til 2 sejlbäde pä pladseme og
de sä ret forladte ud. D!t var
ganske ligetil at legge sig langs
kaj og fä orden pä sageme.
Heldigt nok: uden nysgerrige
tilskuere til at still! sporgsmäll
Og her indtraf den anden al de
oplevelser, som overskriften
refelerer til:

Loftff hovede! efter i smä-

tings-boxen at have fmdet en
anden dom at befeste vantet
med, og ser ca 1 % meter fra
mig inde pä kajerl at der stir
en lyslevende grägäs.

Tilsyneladende ikke serligt
pävirket af min tilstedwcrelse.
Den sä ud ligesom den, skip-
per-inden folrige är mal!de en
fin akvarel af.

N4odte iovrigt kalorius igen, da
affald efter frokosten skulle i
container, og saltvandet skylles
albrilleme ved en vandhane:
der stod derL lige klar til at
drilike det vand, jeg spildte.
Den mi vere meget vant til
mermesker, forjeg kunne ikk!
dy mig for al prove, omjeg
kurure rore ved den: det kunne
jeg godt ! denvar fast og glat
pä ryggen.

At der er gräges ved Lyo er
ingen nyhed, de findes i masse-
vis herolre, Men at de kornm!r
mennesker sä ner, harjeg nu
ikke for opleveL GEtter pä, at
det er en rmgfirgl: den forekom
mig mindre, end jeg havde for-
vente! og det lod herme ved
vandhanen, som om den (stille)
sagde '}ip, rip" som allinger
og geslinger snarere end vok-
sengessenes "ga,ga,ga", DenDen rigtige gäs...
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har io nok sommeren igennem
hygget sig med at btive besPist af
sejleme i havnen. Man mä häbe.
at de erfaringer, den har fäet pi
den näde, ikke kommer den til
skade, men at den lerer at sorge
for sig selv.

HyldebEnene blev det ikke til
nog!t med denn! gang, den affe-
re med vantet dal tiden. Fraset
den historie var det en herlig sen-
soflmersej lads.

Vil rlu ksbe eller selge?

Med en annoncc i DEEL blodet ndr du Dantudrks trebLds-
enta9iastel,
Pioat eller fitmd - kontakt rcdiktionen og fä et tilburt!
v e fl li g hi lse n R e da kti o ne fl

Slgnes ak'rarel...

18 fods velholdt spidsgatter
Spids gatter/kagej olle fra
1931 med bovspryd. Den er
klinkbygget og er blevet re-
noveret med kobbernagler i
2002. Der medfolger: sejl,
anker, kompas, l!ensepumpe.
Prisen for bäden: 20.000 k.
Med motor:25.000 kr.

Ring og hor nermere pä
8651 7298 eftetkl. 17
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En ny Tumlare er pä vej

Anders Kurtön faran den ttadtionelt byggede Twnlare.

To finske bädebyggere
har fundet Reimers' teg-
ninger frem og bygger
ny bäd efter de gamle
metoder, nesten da...

Anders Kurten og Pelri Clusius
er ved at bygge en Turnlare i
deres bädebyggeri helt oppe i
Helsingfors. Vi skrcv om bid-
tJDen i det sidste nummer af
DF,EL-blade! og ved en ren
tilfeldighed stsdte vi ind i de
unge finske bädebyggere. An-

ders er 32 og hais makk!r 28.
Sanl1nen tror de pä, at der sta-
dig er en fremtid for gode tre-
bäde i de nordiske lande.

Originale tegninger
'\/i kontaktede Reimers' dat-
ter, som i dag har rettighedeme
til hans tegninger. Sä vi bygger
efter den originale tegning. Og
det er virkelig en spendende
bäd at bygge", foltEller A.n-
ders. Sammen med bädebyg-
gerkammeraten Petd startede
han det lille bädebygger! som
kun vil arbejde traditionelt.
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',rr'i har valgl de traditionelle ma-
terialer, fordi vi synes de er b!dst
at arbejde med. Dog har vi pro-
blerner med at fü stE\,,rF og
koltre afeg i tilt&lj.elig hoj
h/alitet og vi vil il*e liüe ege-
h&. Sä vi brug!r iroko som er-
statning for eg nogle steder."

Ny trebäd til 50.000 euro
Sporgsmälet er sä, om den nye
bäd kan selges. Den er nemlig
ikke bygget pä bestilling.
'Teg tror der er en del eldre sej-
lerq so{n er trese afat sejl! i

Tumlaren deler plads med bl.a.
en 75 hm. Sl.;argärdskrydser i
bädebtggeriet.

I/i skrev om Tutnlaren i DF,4L
bladet nr. 78. Konstn*tion
Knud H. Reimers, 1933.

plastikbäd, og som geme vil
tilbag! til noget mere basalt",
siger Anders Kurten.
Han m!ner ikke det er umuligt
at klare sig som traditionel bä-
debygger. Der en kommet godt
gang i renoveringsarbejdet pä
den store finske trebädsflärle,
og selv nybygninger bor vrre
en mulighed.
Prisen for bäden vil vere om-
king 50.000 euro, l,urderer
Anders - men sä er den ogsä
udstlret med sejl og navigati
ol|sinstrumenter.
'Det er vist pä niveau med en
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nybygget Folkebäd i trrr, og
dern selges der da nogle styk-
ker af', siger Anders.
Hvor den nye Tumlare sä kon-
Itret ender, ved han af gode
gnmde ikke. Men hele Norden
er en mulighed, fordi Mden har
veret kendt her. Den storste
aktive TurnlareflÄde i dag fin-
des faktisk helt o\,re i Aushali-

-simotl

Du kan lese mere om definsl:e
bädebJggere pä cleres hlemnze-
sIde, y 1t1,, ketc.net
I neste nunmer afbladet kon
du lese om den danske bäde-

Materialevalg

Kolr Bly
Ste\ne: koko
Kolplanke koko
Bmdsrokke: Eg
Kledning: Mahogni
Spanter: Eg
DDksbjelk.: F)'r
Dek Oregon Pine eller

lerred
Mast: Srtka Spruce
Ror: Mahogni og eg
Overbygn.: Mahogni

b)Eqer JarSen Jensen, der er i
gang med at bygge en kopi af
6-metete Sinkadus fra I939.
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