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Logbogen
Abenbäd
17.marts
Onsdagden 17.rnartskloklien l! byderbädebyggffJorgenJensen
pä et helt serligtäben-bäd
arrangement.
Haner nemligvql at bygge enr+lika af6-meterenSinkadus
fia 1939.Sedetflottcbyggeri.
cr Fiuseluvnsvei26. 2100KobenhamO. Huskkaffel
adressen
DF,IELGeneralfoßamling
20. marts
Säer d€ttid til denärligegeneralforsamling.
I)eruregangi Roskilde
pä Vikingsskibsmuseet.
Lrs indkaldelsen
indei bladet.
DF,'IIL Sommerstrevne
8.-ll. iuli
Vi modesi Ä,rhustil voresaltid megetvelbesogteog Baranterct
hyggeligesommerstevne.
Uge30
Ohavetrundt
Kom medpä rundtur i det sydrynskeohavi selskabmed smakkejol1er,gaffelriggere
og andretraditionelle
bäde.Les mereom anangepä
medet hjemmesiden\wvw.tattart.com.
2?.-29.august Korshavn-trref
N'Iodvennem€pä Av€mako.när der er Konhavn-tref 27. ti129.
august.Arangor: OHA\.ET.

JoharuesHebol Arosmd
Tlt 74584314
R€daktlonl

Hjelnssade I Lth
2100Kbh.o
Tr 40134741
E ndl: boatburlder@mandr

Gl. MejerveJllA
DK 3050Hudeb@k
Telelbn22981674/ 49194599
post@sinonhmen.dr

Billedet pä foniden

6-meterenHakahala,konstrucrctaf Knud H. Reimers.En hutig
bäd med enbrogethistorie. Nu skal den renovereseller skrottes.
Les mereinde i bladet.
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D
fint.

et cr snafl lbrär, og Bemr)'r\nderscN ord oln
"beskering afbüskadserog budgctter"pnsserhelt

Regcringens@ndringafreglerne om bctbrdrilg aftidssldlier til nedsatpris. kommer li til at merke, pofloen
stigertil 6.25 pr blad, desudenskal "vi" selv saetteadrcsselabelspä. samtfore adressekartoteket.
PostDanmadisellersudmarkede sen'icc,cr nu kun 1ör
forsendelserpä minimum 3000 stk. og sä storeblivcr-r'i
aldrig- \'Ien bladel skal ud og vi finder pcngene.er der
nogm der
vil hjelpc
med det
praktiskc
arbcjde?
De intcrnata
onaleforbirrdclscr:Der
har tgennem
alle ircne
veret tradition fbr, at
sejlüc modlespä tveersaflandegrenser,det er der stadig,
sanurbejdehar afforskellige ärsager
men det europ€eiske
vscrctlagt i molposeet par är.
Det er nu lJ'kLedes,a1ü hjernmesiden\1rv\\.ec\1t.orqi
gangigen, säledesat informationerom stevncr. resiaureringer m.m. cr samlet,ogjeg tror pä at der nu kan vaelgcs
cn nl bestyrelse.Iohll Raut Knudsen
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Velkommentil nvemedlemmer
Jegran ,{kentom
Kreutze$'acht "Sinbad"
StolJtolmvej20
?830Vinderup
ThomasKon$tad
"llaneur"
Spidsgatter
Buddingev€j82C,2t!.
2800KongensLyngby
Nye medlemmerfra sidste
blad,dennegangmedbäd:
JcnsChr. Ostergaard
Stoltemedlcm
1
Sondeßkovmollevej
\Ialtb3ek
6600Vejen
BennyWulffNielsen
Kutter "Sus"
Hojlundsgade
2l
8700Honens
JacopJakobsen
6rnR'Capdce"
Hoegh-Guldbergs
Gade69C
8000 Arhus r^
PeterBlumcruaadt
m.11.
Spidsgatter'Tandra
Il"
Ranunkelvej1,1.
4300Holbeek

HansErik Büschcl
Skcrgädskr,vdser
"Smalhans"
A116
? st. th.
Lykhesholms
g
I q)2 Frcderiksber
JanTor?Pedeßen,
22 m2Spidsgatter
'Lille l,aura"
L_vngborghere
52,st.t\'.
3460Bi*erod
Jorg€nPlouS
Spidsgitter"Al€üe"
Forteledet
2l
8240Risskov
Rolf Lodberg
N{otorbäd'\tS \4arthaaf
Nlarbek'
Noneherlevvej3
35,+0L_vnge
PrebenJuste,
BB17 'Nawikaa II"
Katterhojvej 21
8270Hojbjerg
Thomas\jeber
Inl. 5 met()r"Sirius"og
BBls JoUe
Gudvigs'vej 40. 1. tv.
1864Fn-deritsbcrg
C
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SkuI hun virkelig
endepd bdlet..?
Den historisk beromte
6-meter Hakahala forteresvcektil den, der vil
redde bäden.
Afore Juhl

Det er sidstechancefor Hakahala(6 D 48)l Skaldermeengangsä smukkeog hurtige
6mR virkelig endepä bä1et?
Hakahalablev byggettil €t
konsortiumog skulle deltagei
guldpokalsejladsemei 1935,
rnenpä grundafden senefrerdiggorelsenäedebesctningen
ilike at blive indsejle! sä det
blev Kitsita II (6 D 49), der
repr&senter€de
Danrnarkved
guldpokalsejladseme.
KonstrueretafReimers
Ilakahala er konstrueretaf
Knud Reimersog byggetpä
KobenharnsYacht- og Motor_
bädsverft, og den var efter
Reimerside byggetmedrna-

stenstäendepä dekket
Hakahalaer i dag i megetdärlig standog har stäetpä land i
mangeär, og den skal nemest
genopbygges.
Ejerenorker ikke m€re
Den nuverendeejer,Peter
RahbekPoulsen,vil gemesette llakahala i stand,menhar
midler dertil.
lwerken tid e11er
PeterRahbekPoulsen smorer
hvert är }lakahalamed enblanding af linolie og terpentin Er
der nogen,der har lyst til at gä i
gangmed det projekt er Peter
villig til at overdragellakahala
vederlagsfrit.
Henvendelsetil ejerenpä email: prE@faaf <lkeller til
redallionen,
H|is der er en,der har nDdpä
dennespendendeopga,,e,\til
gerne haveet tip, sä
redald@ren
ti kanfalge arbeJdeti bladet.

Der skal reelt skeengenopbygntng afReimers6-meter,Hakahala, omtrentsom fuls' gehopbtgning af 6-metercnOui Oui
Billedefte her er tagetaf bäde
byggerJargenJensen.
Billedet päforsiden iser Hakahala indendetgik Jitldt sä galt.
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Da vundetpiskedeind
ogpumpenstrejkede..!

17r / /-r Jr/./r /)ii lnll\

| iit)* 81Et. og dü.ntltt

.11l:.Ll lrLl.^.|. ll) lli
I lcnnerlsenrlcL.ieg.jcL
et billede.
jeg
so r
d rncgotllid li)r l)0r
lill\'ltcrsig cn Iihdrr rirtiskhisloriü1;lbill!dot.sornür trlcl

lELlt,e,\')\lt)Lh

sidslc :n red Ishoj Sejlklubs
I)islrnc1JslJjhds
d. ,siuni. Dct
\iu 1örncgang.rtJeg \lr'
tilncldl on lapscllatlsntcdI
I)lll-Sulcn.

l)t'1 T rll,(l.l n, 7! l, h,rir 100.1

\lin grd Jct)ürsctlc(lcli.rps0l'
lids li)r lbNe grng. eliOrerr
uDlielll)ro\ 'j!ütlitd\ i rrrg,i\üjr
\i)rc l;rdc nr0rillcrbeg\ndlel.r
\cj ud ril.tlnlen \cd nordnrJ-rkct
c:r.1 rornil lir lantl
\ inde\eDkonrJlIcDde
\Iir Yinde\ .rl ru.'tli;1stil grk
los. og bcg\ ndte .r1crrk ulcrc liretru.ndü o\ er \ 0ru horddel
Yindon slod lii\l ;nd li:r svdo\t.
hr ilkel girer en dc1donnnrgcri
Kogc Jiugt.Der gik dr hollcr'
ilike l.rngc imlcn st:ilpilenliont
lllrende Hcldigvisurlcn:rtluntrnc nogcr cller nogcl.
\ ikorn godtlia dctts.tnrlcdu
stfl1 (sctlcdccliur "01111eldt
lvstrl"1.og li i donlörde rlelrf
failijt- en plicering. sorn\ i holdl
,Jn-soddi"l ufse.tlldser. lirktisL
ligo iml 111
cn m.rrketrnding ud
1orHundigcth\n.
IIer vrr teg uopn.Lrksom.0g
lirigle blot blindt do li)rrng:rundc
bad,,j- indlil (l€r nElnreste(Krj
i sin (nindc)pludscliglagdebi.
1'orellel kol1 tid.il l.!-ggckurün
om. \'i ttnke. at han nrisLc
hardc hali cl nrndre havari.indtilnringastbcncrkcr. at de
efteüolgendebide lbrlsJ-tter
dcressejhds nod et rJr 1JtJ"t
indc urdur hnd.
Jeg lFgSer hngt orn l.!-ngcLurscn (Jm.0g 1: mndet det rigligc
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merk€.og1i liggernu ergerlige og irritablei densidstedel
af feltet. Vi genfinderdog modet, davi fortsatholder god
hojde og farl og m.iskeogsä
vinderen smuleind.

pumpe€r blokeret,og vandet
stäralleredeop til lige under
dorkerl
är taget
Sulenhardel scneste
nogetvand ind ved mastefoden,närjeg sejlerhärdtkryds.
med stort trek pä vant og stÄg.
Deffre härdetur har satenvsri
tabelslndflodi gang.Nu stär
vandetind i en lind strompi
beggesidcraf mastelbderl
\ri fär denautomatiske
pumpe
virkg
til at
og denarbejderpä
livet los. D€t sammegor Jesper
ogjeg medhändpurnpen.
Der
er enhalvsomiltil sidstemerke, og 4 somilhjem.

Bädenfuld afYand!
Pä vej mod det {emeste merke
kan vi ikke l&ngerefolge med.
Ligegyldigt hvadr,i gor kan vi
ikke holdehojdeog fart.Det er
somom \,i havdeto\'vedi i
vandeteller drivankerude.

Pä trcdje plads,trods alt
Jegcr opsatpä at fi 1,amtbäden
for vand.ogkomrnehjem.hndeligffrvi leßet si meget.at
den automatiskekan folge
med. og ind i mellem oveni
kobet trckker vejret. Jeelader
mig overtaletil at tagedetsidstemerke med, - hvilket vi
nmdersomabsolutsidstebäd.
Hereficr lenscr vi (pä flere mäder (pumpenkorer hvert andet
minut))hjemad,og loggerp,
tidlpunkter, hvor det loles som
ornvi surfer. op til ? knop pä
denhändholdte
cPS.Da vi
langt om lenge bliver tageti
mäl r'iserdetsig at 3 bädeer
disl:valificeret
for at sejle"kor1

PludseligsigerJesper:
- Skal der sli vand indeunder
kojen?
- Det sk.alder seh4olgeligikkel
Herefterfolger adsliillige hekiskeminutter,hvor vi koßtatcrer, at den automatiskelensel0
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bane".Med omvendtlystalgi.
ver det Sulen- og osen3.
pladsi pnrmietid.
Trnk hvaddet kurmev:ere
blsvettil. hvisvi ikkehavdc
slebt mndt pä et haht tons
vand.Dog bedst,at !i slaplra
episodcnmedskekkenl
fD 113Sulencrbyggeti Middellart i 1950.Jeghar fäet oplyst, at det er denforste 1-h.
Min koneLisLind byggede.

harosund

bethogjeg harveret de l1i&elige ejereaf Sulensidenefteräret1999.
Ilar nog€net godtl:ädmedh€nsln til mine utetheder.Jeghar
efterfolgendcskiftet nogle
kn€eHiedesvobog foßigtigt
kalfatrct;menjegtagerfo sat
lidt vandind.

Bädebygger2

Har De planlast en ombygnins eller fornyels€ pä Der€s bid
inden nast€ forär ?
Hvorfor Yentetil i sidste ejeblik?
Vi kan tilbyde:
Tolal og d€l renovering. apleringog 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. 7.1s8 .13l,l fax 7.158.11 33
E-mail: he€bo€ll@baad.dk
Mobil 21.13.121.1,

11

DFÄI

Bladpr nr 79 f.hr1iär to04

ClassicYacht
Regatta2004
I skivende strmd er komiteen
bagregattaenved at starteplanlegningen af dett€ ärs alrangement. Det bliver en tilbagevenden til fonige og tidligere ärs
august stiEvn€ nemlig et tre
dagesste\,'nemed start torsdag
den 12. august2004 og afsluttende med sejlermiddaglordag
aften og afsejling sondag den

15.augustfra Svendborg.
Arrangoremebag er Svendborg
SundsSejlklub evt. i sarnarbejde med lokalekrefter og
Maritimt CenterDanmarki
Svendborgsogesopretholdtsom 'bmdrejningspunkt"i forbindelsemed afviklingen.
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Äben bädhosSinkadusen nybygget6mfru 1939

Oplysningerog kontakt pÄmail
adresser:sssaässs.dkog
lbskai{irmoel
Ierens.
dk

Abent hus 17. marts 19.00

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

Kom og se det enestäende
nybyggeri af en 6 m R efler Arvid
Laurinstegninger
fta 1939.BädebyggerJorgenJensentager
imod onsdagden 17.rna s
klokken19.00.Adressen
er
Fergehavnsvej36, 2100Kobenhavn O. Tag kaffe og kamera
med!
1l
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Generalforsamling
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Formandensberetning

iDF,ZEL
Der indkaldes til Generalforsan ing
Lordag den20. marts 2004klokken 13.00i
Roskilde Sejlklub
er dermulighedfor rundvisning
ForGeneralforsamlingen
og spisning.
pä Vilingeskibsmuseel
Progmrnfor dagen
K1.10.00Vikingeskibsmuseet.
Entrc kr. 15,- Der er mülighedfor gt'upperabaL
I(. 12.00er derspisningi Roskildesejlklub.
farm tyndsteg,rL(lodekartollerag gran salat til kr. 75,Drikkerarer tll kl bpriser.
Tilmeldinetil soisni s senestmandagden l5 üarts.
Kl. 13.00Generalforsamling.
Dagsordenifolge vedt@gterne.
Roskilde Sejlklub, Strandgade 12, Roskikle
Tiln€ldins til spisning:
Skiv, nng ellerrnailril:
DF,€L
JohnRaut Knudsen
Maden14

2pd.t
genera$orsan$ng

Tlt 86150426
email:Johffaut(@stofane|dk
Huskat oplyse,hvormangedu bestillerspisningtil

1,1

energipÄClassicWeekhclc
foräret og op til stF\n€! anstrengelseme
var detverd,
menhar givet en afmatning
henoverefleräretpä andreopgaver,

B€styrelsen
Der här vEret alholdt bestJrelsesmoder:
29.April, 2. September,27. november,samt2,
febnur alle i Ringsted.
Der har desudenveret diverse
moderrnedClassicWeekog
arbejdsgnrppen.

Foreningenstrykte materiale
Pä sidstegeneralforsamling
pälagdes
detbestlrelse4at
sorgefor at diverseteksteri
trykt materialevar i overensstelrmelsemedvedt&gt€me,
Dettehargivetar edningtil en
gememgang
og noglemeget
givendediskussionerder er
mlmdetud i, at bestlrelsenikk€
frems&tterforslagti1 eldringer
afvedtEgteme,og at der i forbindelsemedudgivelse
af n1t
registervil skeen ajourfming
af de indledendetekster,ligeledeser der nye foldereunder
udarbe.jdelse.

2odt
genera$orsading
JorgenJersender indträdtei
bestl,relsenefter ReneGordon
har desverremeddelt,at han
ilike kan afsetid til arbejdet.
Derfor er Gümar Kdstensen
indtr.idt i b€stJrelsen.Suppleantemedeltageri bestlrelsesmodeme,hvilket siker en kontinuitet ved &nddngeri besty-

Arbejdet i bestyrelsen

Optagels€i registeret

Der har veret brugt megen

Betingelserfor optagelsei regi
15

DFrll

Blarrer nr 7q fahrr.r ?0(}4

ste\net ti1 sommerforsogepä.
at der i forbindelsemed sejlads
til/fra stel'net kan opnäsrabat
eller friplads. Aßmerkaten
2004vil bliveudsendtinden
sejlsesonenbegl,nderog reglem€ er uendrede.

stereter fastsati vedtegt€meS
4 stL 11
Bestlaelsenfasts&tterregler
for optagelseaf fadojer i foreningensdatabaseog fartojsreglster.
Bestyrelsenhar ud fra dette
fastsatfolgenderetningslinier:
Bädeneskalvere danskejet,
eller danskbygget,eller dansk
konstrueret.
At der for gr. 1. v€dkonrnende
er tale om klassebädei 'tigtigt"
tre, at bädenei gr.2.og gr.3

2Oo4
orsar$\ing
genera\f
nomalt skal v&re byggeti
"rigtigi tr&" forend 1967.
Fripladser/ärsmPrkat
Der er ikke fonogl lavet generelle aftaler om 'tipladser"
menvi vil i forbindelsemed

Fartojsregister
Et nlt rcgistervil tidli$t udkornrn€i efteräret2004.Det
foreblev pä sommermodeme
släet,at vi nojedesmedat udsendeet tilfusgmedrettelserog
tilfojelser, mer dettevil blive
merearbejdskEvendeelrd et
helt n]'t optryk, sä i mä hav€
lidt Lälmodighed.
Sommerm6dern€
mei Classic
I forbindelse
Weekvar det planlagt,at der
skulle vere sommermode,men
da vinden ikke var til ste-deog
alkortning af baflenskete1-or
sent,blev modetudsa! foßt en
time, derefteret kvartal eller

16
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- Forslagom en registreringaf
de skibe der stärrundt omlring
og somer ved at gätil, ogvis
somen
dempä hjemmesiden
mulighedfor nye bidejere,
med ert konsulentbistand..

Der blev derfor indkaldt til
sommemloderd 27.septenber
ogd 11.oktoberi henholdsvis
A.rhusog Kobenharm.
Deltag€rantalletvar prEget af,
at det var en afd€ storeoptagningsdage,
menderblw alligevel givet en del ideerti1 bestyrelsen:
- Det var et rigtigl godt ste\,ne,
men ikke et DF,€L stevne.Vi
blcv oveßet i mengdenog
kapsejladscnburdevere afl(ortet megettidligeß. Vi skal v&-

- Videreudbygning
afhjemmeslden,
- Det bliversvälat laveen
frffravnsordning,menhvad
med fripladsertil/fra ster,ne?
- Ikke generalforsamlingudenfor alfalvej (Valdernarslot)

- Nojes med at udsendeet til1eg til registere! medalle nye

Internationaleforbindelser

2ooq
sam\ing
genefa\fof
medlernmerog €\.t. rettelser/tilfojelser.
- Kobenharnvil finde enkandidat til b€st]'relsen.

t7

I forbindelse
medClassic
Weekvar der optrek til, at der
skulle pustesryt liv i European
ClassicYacht Union, det lykkedesikke pä daverendetidspunk! menbestyrels€nfastsatte, at i forhold til intemationale
organisationer,vil DF,€L
fremoverblive benevnl DanishClassicYachtAssociation
(DCYA).

Dt4
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Sommerstrevne
200.1,6 til 10
juli
Vi er gia i samarbejde
med
Arhus Trcskibshavnom sommeßte\,rle 2004.Det betyder,
at stevnet vil vere megetmindreendClassicWeek,og at vi
for en stor delsvcikomrnende,
selv kommertil at stäfor det,
med den indfl_vdelse
det giver.
Der er plafllegning i gäng,og
vi regnermedat holdeostil
den garnleskabelonfor DFÄL3t€\,ner,men alerer pladstil
nye initiativer og nye frivillige.

Bladetsredaktioner overgäet
fra formandentil SimonHansen,der har givet bladetet velfortjent "loff' sävelindholdsmessigtsomi udseende.

Stevnegebyreter ikke fastsat
endnu,menda vi planl&gger
med f&l1esmorgenbordfr. lo.
so.og aftensmad
to. fr. og lo.
vil d€ttevere med i geb)'r€t.

Hjemmesiden
Der har i lobet af äretveret
enkelteproblemermedhjernmesiden,sidstvar del utilgengelig i 4 uger,sävi har skifiet
leverandor.
Der er mangebillederog oplysningerpä hjemmesiden,
menen
fortsatudbygningvil kJ'evg at
der er en eller flere, der vil tage
del i at redigerehjemrnesiden.

Bestlrelsenhar diskuteretden
poftostigningder kornrnerog
har beslutt€t,at den ingen indflydelse fir pä bladet.Det vil
komne somdet plejer 4 gange
om äret.

2ooq
genefa\forsa$$ng

Hvem er pd valg?

Dagsorden

Formand
JohnKnudsener pävalg,er
villig til genvalg.

1. Valg afdirigent
2. codkendelseaf bestyrelsens
beretningfor detforlobneär.

Bestyrelsesm€dl€m
Carl Bisgaarder pävalg,er
villig til genvalg.

3. Plancrfor det kornmendeär.
4. Godk€ndelseaf dct reviderede regnskabog status.

Bestyrelsesm€dlem
cunnar Kristensener pä valg,
bestyelsenanbefalerSimon
Hansentil posten.

af indkomne
5. Behandling
lorslag.

Suppleant
L]besat,b€stlrelsenanbefaler
GunnarKristensentil posten

6. Fastsettelseaf kontingent
for det kolfinende är.
7. Valg af formand.

Indkomneforslag

8. Valg af bestyrelsesmedlem-

Der er ingen forslagtil behandpld 5.
ling underdagsordenens
Indkomneforslag. Hverken1ia
medlemmereller fra bestltelse.

mef.

9. Valg af 2 bestl'relsessupple10.Valg af revisor/ revisorsuppleant.

Kontingent

Reiaktoren modtagerstadig
gemeindl&g, artikler m.m.

Best]'relsenforcsläru&ndret
kontingent.
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Regnskabfor 2003
Indtagter:

Salsaf mägestandere
Salgaf syns-og notat
boger
Salgaf bladannoncer
Indmeldelsesgebyrer

2003
103483,00
196,26
1840,00
50,00
9600.00

56000

1690,00

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

115.859,26

131027,24

2003
Bank
Gro

2042
10479900

5558,38
115605,49

2042
1548063
91 695,36
543,75

4000,00
T lgodehavender
ann

0,00
131.366,12

2003

Skyldiseomk6tninger

1

j

Udgifter:
Koniingentopkravn
ng
te efon,e-mailoginier

10000,04
ovr Rejse-og opholds

0,oa
113040,(n

Budget2004
59(n,OO
100000,04
25fr,ott
4040,(n

114143t4

2002

114143,74

72.507,Oa

17222,34

4t.636,74

0,00

1115fi,40

1337fi,0A
,222AO,OA

I

l

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

1 01 1 5 , 0 0

Tr€ffestavne/lubilaum
Udsiillng
Afskivningcomputer

28803,60
7655,25
238/',OO

34.351,42

15Ln,A0
3fl{n.oo
froo,00
30000,04
1n{n,oa
0,o0

55n,00
51n,00

99.636,88

4 41500
455,00
2.127,84
95.390,50

135200,N

17.222,3e
116.859,26

41.636,74
137.O27,24

-22200,(n
113000,40

EDBUdsiite.

4810,00
1617,00

lali udgifter
Overckud

2 3A4,OO
'|.797,50

1frO,04
6040,00
3Un,OO
120N,40

103,50

1115fi,40

gene'attr'saloi'€d
20

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

1.04650
1a 25797

000

kr l3l.366,12 kt 11414374

Budget2ü4
2002
132000a
12000,00
2000,04
1833,03

1063,00
19253,9r
1582,50

Kontingenter
til andrc

2.38400

2003
13200,00
1753,20

Bladudgifter
D velseiryksager

4500,00

NyComputefKobi2000

Drftsresultat

4.000,00

Budget2044
950CO,AO
6504,40
1500,00
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en nestenudtj€nt ikke nedl&g-

ningstilskudsberettiget
fi skeNy dansk
kutter er 'tsäd€bygning"et
godt udgangspunktfor viden.
bog om
til bädfolk
bädebygning Lrerebog
'tsädebygning",

udgivetaf erlwervsskolernesforlag december 2002,som lerebog til uddannelsemebädebyggerog
skibstomrer,vil vere til gavn
for de fleste. De hel- og halvprofessionelleog dem der bare
piller lidt ved skivet en gangi
mellem. Ikke megetvil mangle
for selv den megeterfamebädejer. En god indholdsfortegnelse og et ornfattend€stikordsr€gister gor det let at anvende
bogensomopslagsvrcrk
i en
given situation.

Bogenbehandlerenmemefra
klinkbyggedej oller overkravelbyggedebädetil modeme
byggemetodff, kompositbäde,
materialekendskab,
maskinbetjening, nybygningog reparation. Fra ster.n til hrk, fia kol til
top.

NYE BOGER

En samletIerebog orn
'tsädebygrLing"er for den almindeligebädejerikte lige det,
manmenerer n@dvendigt
for at
eje en bäd.Men, hvad entendet
drejer sig orn en nyerebäd af
ultral€üekompositmaterialer,
en klassiskyacht fra den tidlige
de1aff,onige ärhundredeeller

Alle discipliner
'Bädebygning" kommerpä en

praksisnrr m.ädenmdt i de fleste grundleggendebädebyg-

22
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ningsdiscipliner,linietegning,
stabilitet,planketrekning,opkledning, deklegning, aptering, motorinstallatioi! nrndholter, styke, korrosion,relevante s/ejse- og loddeformet
späntagendemetalbearbejdning, relevantetrearter, deres
anvendelseog bearbejdnin&
lim og limning, kompositmaterialer og metaller.Tr€-, metalgas-,navigationsinstrumefl
ter
og lakarbejde.
Bog og CD, men...
3 84 vel beskJel,nesider med

b,indve*sfrrdigheder,
brillante tegningerog
fotogafi ske illustrationer. Den medfolgendecd
folger op rnedtegninger
og foto.
To indwndinger harjeg
til bogen.Det eneer prisen.560 kr. er i overkanten. Det andeter den därlige oplosningpä fotografieme pä den me-dfolgende cd. Billedemepä
cd'en burdehaveveret
af en langt b€dr€kvalitet,
og burdeikke vrerelagt i
en tegrLing-og billedforringendeAcrobatReader
for at händhevecopy-

7q fahrual 1004

ngnr.
Alligevel kan lrrebogen sterkt
anbefales
til folk medbädeaf
stäI,aluminium,plastik-ogtrre.
Bogenvil kurmelofte anloben
skipperstuesnak
til kvalifi ceret
udvekslingaf dokumenteret
viden og erfaringtil gavnfor
silkerhed og skonhedi so og
havn.
B ädebygntng,E rhvervsskolernesForlag 2002.Ole Nested
m.fl. Kr. 560,00

DF/II Blid.t n, 79 f.h'ud, '(lr)J

JohanAnker
var linjernes
store mester

I)14,1 klr,l.t

Adicr. Dcl blncr man klar
01er.när man tygger srg gsnncm dcn 240 sidel stLrrenrudkomne bog. "Johan Anker. linjcncs ncstcr". Jo.det lkil staves sidan. lbr bogener udkonlnet pi norsk.

PensoncnJohan Anker
Det sr makkerp:lretElin Kragset Vold og Ole Ingen. der hrr
bcgiel dcn omlangsrigebog.
og her fir nän virkelig noget
at vlde. men mest om personen
Jolun ,$kcr'. S;i cr man mcrc
opltrgclaf bädkonst'uktion.sä
mä nan studerede mangebiller og tegningerplus den korte
men meget interessante
a ikel
af Torstcin,\isholm om .\nker
vcd tcgnobordet.
Boge fbrtrellerhistorienonl
den unge velhaYerson.der ikl:e
NIE BOGER
ville gä i lbrnldreneslodspor
När enslanlibid skerergennem pi lamilicns hcncgärd i tlnldsn. Allerede son stor dren,e
\,"ndet ved sidenaf er! og rnan
fik
han interessefor sejlbäde,
kastei ct blik pä denslbrst"tvn.
og
sin
foßte bid bvggedehan
ved man straks,om det er en Josom
s\tlcrlärig
sanuncnmed to
han Anker bid. D€ megetsmulislibslomrere
pä
harnen i Remke nesten skefomede ste\ne er
men.
Og
si
gik
det ellen slag i
et afdennorskckonslruktors
slag.
kcndemerker.
Og mangemener

dao$ä. at ingenhar byggetme^nk€r&Jensens bädebygg€ri
re linjeskonnebädeendnetop
Johan,{nkcr. De flesteaf os ken- Johan:\nlier viste sig samtidig
dcr hambedstfra denpopulere som cn s.Lrdclcskompetsnt
kaps€jerDragcn.N{cncgentlig kapsejler.Han var iklie mere
end godt i0. da h:rnkobte sig
er Drageniktre s.'"rligtyp;skfor
21
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inclsornkompagnon
i detlelanskrcwc Jensens
Baadebvggeri.
somsi blev ti1detnavnkundige
Ankcr& Jensen.

Jah,n)nturpi Jakk.r.

Rila V og Oui Oui
frem lbr alt er JohanAr,kermeterbädenes
mester.I llere ärtier
var hannok vedensmcstrcspekterede
konstruktor
af meterbäde.Bädefia hanshändog
vedi vandt lbmenrmepremier
p:i deinlcmalionale
kapsejladsbaner.J.istenoversrnukkebäde
og stoltesejreer simpelthen
for
langtil at blive gengi\etheri
bladct.N{cnlenk blol pä cn bäd
somKong('hr;stians.'ltitaV".
enmegetlinjeskon10mRfra
;\nker & Jensens
bideblggeri.
Blandldc bido JohanAnkerlcveredetil l)anmarkvÄr(!
meter€nOui-Oui denkaldes
lejlagtigtfor Qui-Quii bogens
pi krprcgislcr.Bndcnhuscrcdc
sejladsbaneme
i 1920eme
cl8
'30eme.
I mangeär sejlededen
rundtombtggettil turbädog var
1brcn dcl :ir sidcnvcdat cndc
som\1ag-N,Iennu stärdenog er
.!'edat fä sin andenungdomi et
va"rkstcdhos scjllJubbcnK.A.Si
Kobenhavn.
Säonrnogleir vil
denllotte6-meterigen Lerepä
vandetog blivcrlbrhäbcnllig
gEstved 1)F.F.Ls
sommerste\-

l)fn I Bl.rd.l nr 79 f,'bn,d! t00.!
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Republikanerog kongcnsvcn
llocen onr Johin ,\ntriercr som
nltlnt i hoj !r:|d cn p0nr&1boe.
lor .bl'cr rar cr nand. del kunnc og villc ncre end at txeee
bacle.Han blev personlignctl
med den norskcLonge.sch olll
,\nker cgcnllig r ar elodenderepublikancr.I nange är sejledc
dcn norskelonse kun,\ icrbäde.og der blcr tla ogsärundet
storc scil:rdscrmed dern.

l ) l - . 1| l l l d , l ! l n , ; 9 f , h , , , d , ' o l ) l

o \,,t,,tt,tr'|.\l.t,,r

godbid lirr den historiskinteresSi det er ligc cn bLrgafdcn slags
min mlgcl trcslcnl onskersig i
lbdsclsdagsgne. f.ller l'oringrre. rniskealsig selr,...

J ohun..1nIe r. Ltntet1e.\
me;ter.
.11h)lin Krug:ct lbltl og Ole Lir

9e11.
Lilgfet I)ti ('Lt)t)elent/b ag.
Code Idograticr
ISB.\,32,()2)02{ 6
NIen hris rnannu ikkc r:r si optr- llogen lan he::ttlle::
hr: dn lokt
gct rl-pcrsonstolTet.
nrnrmerbL'gcn illig€\el nlegd:rndcl.I)cr cr
i$) e1\.r-ld.rl-qod. lbtos. som
ogsririser detrljer 1l:rtirlensb:idcbvegeri.N.r"rbillcd,irrl ol t\pisk 6-mutcl.ddjksllrlout er en

26
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bogom nationens
trebäde.Den
udkompäBonniersForlagi
passende
tid for julesalget.
Bogener smekirld afmeget
dejligefotosog t€gninger.
Den
er skJevetaf entusiaster,som
selv har trebäd.
Bogen er t&nl( somen inhodukion til det at eje en hEbäd
og at fä lov til at passepä kulturarv€n,somforfatteme skJiver. Der er pladstil bädemotorbädeog sejlbäde,
ogkapitlemestitler sigermegetom
bogensindhold:Trrbädsromantib SejlMde,Motorbäde,
Trebädens,ABC,Bädenpä
land, Klubliv. Hver bäd har sin
egenhistorie.
Der er megetstof at hentei
boge4 selv om den holder sig
fra at gä helt i detaljenmed
stoffet.Det ladersigjo ikke
gore, när rnanvil omkring det
hele.Men dengiverenm€get
god og bred introduktiontil
trebädenesverden.Hvor kunne
mandog onske,at der fandtes
entilsvarende
danskbog.Jeg
tror vi skaltage os sammenog
gore merefor at hejsefanenfor
vores sejlendedanskekulturarv, lystfafiojeme.
Bogensbilleder fortjener et od
med pä vejen. De er usedvanlig dejligeat sepä, og bogers
kraftige, mattepapi gor sam-

Svenskerne
passetpu
kulturarven

NYE BOGER
At svensk€meer stolteover deresmangehistorisketrebide, er
de. ikke nogetat sigetil. Der
ovre snakkerman om "at tage
vare pä voreskulturarv", niir
mandiskuterertrcbÄde.Säbor
der seh'folgeligogsänesten
dobbeltsärnangemennesker,
somi Danmark.N,Iark€det
er
storre,og derfor kan der blive
pladstil enkempestorog flot

2a
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menmed €n megetstilfuld typografi hvert opslagtil €n lbrnojclse.
Karakteristisk for det svenske 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 \.ejeneforbi et svensk
stornagasin, sä ligger den
ogsä i deres bogafdeLing til

Derer
Jinefatas

og tegninger i bogen. ug
blank
*-g

ofegan

rr )O0t

en nesten garanteret lavere
pris. De har nenlig ikke faste bogpdsersom herhjcm
slmon
Soe sk'tTrübättlr,(nn hcEtmed
trähät.
Af PoLtikL1üt1€ü
m.Jl.
A Ibert Botntiers Farlig.
.isBN 91-0-058135-6.
Kartbesttlles
hosboghandleren.

Blädct nr 79 fehn'ar ,004

DFAI

DFÄI

Rl,.rpr nr 7q fahrrar too4

uasenpü KüJenog enforskrrekkelse!
O

^O

t

fir/sek i stodene.
Säda ftedagenoprandtrneden
fin udsigt:tort vejr og oven€.jendesol,vinden7 m/sekfta
SSO,var detlige lejlighedentil
at Iä sig selvog sejleneluftet.

"Jow", lod det indefra
piberogsslgten: "jow, det
er s'gu'rigtj'nok. Det
var sdd^n, det var For
jeg var selv med !"
Af SkipperSlamshzg
harikke
Disseto tildrag€lser
andetmedhinandenat gore
end,at de indtraf sammedag.
En fredagsidsti
Der
sept€mber.
sejlesknapt sä
megetmerenu,
deterjo henpä
sEsonen.Altenemeer nu lör
kort€ til vore onsdags-sejladser
og foregäendesondaghavde
bolgeme'tvide kanter", säde
var synligeoppefra landevejen
ved Jordloseudadimod Helnes, og pelikanemehavde
travlt med at holde os hjenune;
i hveft fald holdt de ved si
langt henpä eftemiddager! at
vor eftermiddagsdystikke blev
til noget.Ved de sydi,nske
mälest€dermältesop til 23

F,
4'&F
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lrokosttur til Lyo
det godt
Med denvind passedc
til en lille ftokosttur til Lyo
og mäsketid til at gä ind pä
oen for at finde lidt vilde hyldeber at plukke medhjeq det
küme säfor denneärstid svare
til deengelskges,somvi
lerehar
Faldsledfolkebädssej
en tradition for at hjembringe
efter forstebesogdero,"rei lbrLidt underligtat kornne ned til
havnensädanen fiedag formiddag og opleve,at der stort set

JHe arkirfoto. Rentsnyd: tageten helt andendag og det er "Spar
Knegt", ikke 'Scherza" mendet er det igtige sted I
slet ingentingsker.Jo,vi €r
sandeligved at vere udeaf
sesonennu menden har da
cllen ogsäveret god.

slag skal der nu til for ikke at
komrnelangt til havsinden
"CapHome"rundes,ogder
pä styrbords
halsepänykan
slekkesen smuleud.

Edderfuglei smägrupper
Säafsted,3 4 krydsbenned
ad Sondcr{orden
indtil ruten
drejer,og päbagbords
halse
med lidt slek pä ud til de )defste bojer, hvor der spidsesop til
bide vind indtil fergehawen.
Undervejset par smägmpper
edderfugle,
nu sermanigende
voksnehanneri denkaftigt
brogedesort-hvideSerdragt.

Undervejskonstateresved at
kiggesig horisonten
rundt,
trods det lidt senetidspunkt
pä iret er der endnuenkelte
andreudelbr sejl, men ikke
nogetsompä nogenmäde
minder om sommertrafikken.
Det friskcr...
Pä land vcd Ssnderhiome
stoverdet braü: der hawes
og med dentone ellersommer,vi har haft, giver det
stov, när det lufi€r füsk. Lidt
ovenasketover det, for i betragtningaf de fasteleßkenter pä stedetvar sälet jord
ikke ventet men det nLäden
_josävere.

Dem sävi ikke sämegettil i
sommeren hvorvar de?
Flojetandrestederhen.eller
har de monnog€tmereneuftalt
bnm-grätsommertoj?
Fra fangehar,nengelder det om
ikke at soldehsjde,men et par

3l

l)r4l
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Bagbo:dsvant
h€nger og dingHvordan cr dcl
dog sket'l

I)etkanjoendei
nogetkcdcligt
nogetl
I)et skullejoha1e siddetlasther
I Ier er synderenl
En afreva. deform ringsplit.

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

indtryka1omgivelsrne.Ogsä
er lonct
när soYrndsdräbeme
sidder
ind.for saldr4'stalleme
dcrjo endnuog slorerblikliet.

Der kommerret Fenesoerind
lia stvrbord.de mä \el kolnme
nedeli a Kielcr-buglen?
Briller og rrgvand
I hvcrtl'aldkommerde sätilpas
langtvak 1'ra,alde cr sälangei
det.at detfor detmeslegär
"op-ad-baklie-ned-ad-bakke"
ud€nsävoldsomlmegetrogvand deter behagcligltor os
brillebrugere.
somelletsret
hu igt fir ct nogetudvisket
32

I lobetaf3 k\'anenit;d narmcr
sig tidenat gi overstagfor At
gä i lü\n til l'rokost.og da
sädanc: 5 minullcr1brdersLal
vend€sog orJiring 3,.1sonil
udefia hauen - e1del at forsl,rclJrelscnindtrctlcr:llad i
al vide\'erdenff nu detI

Lrallen krtcbentil at scjlc i so.

hindether bagefter,
daalt var
ordnctigcn
Nä. 4!2Lp4":koldt
rand i
blodetog säellen bareblive pä
kursen.slnkud og fä sejlene
ned.ncdonsdcr cr ha;kpi
Yant godl nÄsten
st_Yrbords
er gennemgiende
og godt,det
blcv opdagclindcnr cndingcn.
Og sserdeles
8odt.at det\'Är
lyst.NIendetmäftenu geme
hüvcvcntcllil cl slcdmcd lidl
mi dre so.lbr päh&ngsmotorcns skrueer lidt fol megetude
afvandclind imcllcmog tra:k-

Forsogeat fastgorevantetpifl'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 dLTudeog batrse med del
när man liggcr lidl roligt i
vand€t og sejler alene seletoj
eller ej. Fuldt bevidstom. hvad
konsekvensen kurme have veret. mä detkonslatcrcs,at tanken om, at ddan noget trods
al omhu ved tiligningen med
at strafiune kontramohiklicr,
is&tte sikringsringog tape den
fast - kunnc ske, og hvad man

DFÄL Rl'dctn1

säskulle gore,har verct tenll
säofte for, at handlingenunderbevidster indovet.
Med en mast,der stodlidt üoligt og dunkedei deksgennemforingen (brudenok haveveret
fastkilet eller intelimistisk tojret medfolJ<efaldetel. lign-),
blev Lyo ha\arsäandwet.
Nok en overraskelse
Nej, hvor var der dog tomtl 1
päpladseme
til 2 sejlbäde
og
de säret forladteud. D€t var
ganskeligetil at legge sig langs
kaj og fä ordenpä sageme.
Heldigt nok: udennysgerrige
tilskueretil at still€sporgsmäll
Og her indtraf den andenal de
oplevelser,somoverskriften
refelerertil:
Loftff hovede! efter i smä-

Den rigtige gäs...

7q fphrüar t0(U

tings-boxenat havefmdet en
andendom at befestevantet
med, og ser ca 1% meterfra
mig inde pä kajerl at der stir
en lyslevendegrägäs.
Tilsyneladende
ikke serligt
pävirket af min tilstedwcrelse.
Den säud ligesomden, skipper-indenfolrige är mal€deen
fin akvarelaf.
N4odteiovrigt kalorius igen, da
affald efter frokostenskulle i
container,og saltvandetskylles
albrilleme ved envandhane:
der stodderLlige klar til at
drilike det vand,jeg spildte.
Den mi vere megetvant til
mermesker,forjeg kunneikk€
dy mig for al prove,omjeg
kururerore ved den:det kunne
jeg godt! denvarfastog glat
pä ryggen.
At der er grägesved Lyo er
ingennyhed,de findes i massevis herolre, Men at de kornm€r
menneskersäner, harjeg nu
ikke for opleveLGEtter pä, at
det er en rmgfirgl:den forekom
mig mindre, endjeg havdeforvente! og det lod hermeved
vandhanen,
somom den(stille)
sagde'}ip, rip" somallinger
og geslinger snarereendvoksengessenes
"ga,ga,ga",Den

nFÄ'I Rl2der nr 7q fPhrrFr to04

har io nok sommerenigennem
hyggetsig medat btivebesPistaf
Man mähäbe.
sejlemei havnen.
den
har fäet pi
erfaringer,
at de
dentil
ikke
kommer
den näde,
skade,menat den lerer at sorge
for sig selv.
HyldebEneneblev det ikke til
nog€tmeddenn€gang,den affe- Slgnesak'rarel...
re medvantetdal tiden. Fraset
den historievar det en herlig sensoflmersejlads.

Vil rlu ksbeeller selge?
Med en annoncci DEEL blodet ndr du Dantudrks trebLdsenta9iastel,
Pioat ellerfitmd - kontakt rcdiktionen ogfä et tilburt!
v efl li g hi lsen Reda kti onefl

18fods velholdtspidsgatter
Spidsgatter/kagejolle fra
1931medbovspryd.Den er
klinkbygget og er blevet renoveretmed kobbernagleri
2002.Dermedfolger:sejl,
anker,kompas,l€ensepumpe.
Prisenfor bäden:20.000k.
Medmotor:25.000
kr.
Ring og hor nermerepä
86517298 eftetkl. 17
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En ny Tumlareer pä vej
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',rr'i har valgl de traditionellematerialer, fordi vi synesde er b€dst
at arbejdemed.Dog har vi problernermed at fü stE\,,rFog
koltre afeg i tilt&lj.elig hoj
h/alitet og vi vil il*e liüe egeh&. Sävi brug€riroko somerstatningfor eg nogle steder."
Ny trebäd til 50.000euro
Sporgsmäleter sä,om den nye
bäd kan selges.Den er nemlig
ikke byggetpä bestilling.
'Teg tror der er endel eldre sejlerq so{ner trese afat sejl€ i
I/i skrevom Tutnlareni DF,4L
bladetnr. 78.Konstn*tion
Knud H. Reimers,1933.

AndersKurtönfaran den ttadtionelt byggedeTwnlare.

Tofinske bädebyggere
har fundet Reimers'tegninger frem og bygger
ny bäd efter de gamle
metoder,nesten da...
AndersKurten og Pelri Clusius
er ved at byggeen Turnlarei
deresbädebyggerihelt oppei
Helsingfors.Vi skrcv om bidtJDeni det sidstenummeraf
DF,EL-blade! og ved en ren
tilfeldighed stsdtevi ind i de
ungefinske bädebyggere.An-

derser 32 og hais makk€r28.
Sanl1nen
tror de pä, at der stadig er en fremtid for godetrebädei denordiskelande.
Originaletegninger
'\/i kontaktedeReimers'datter, somi dag har rettighedeme
til hanstegninger.Sävi bygger
efter den originaletegning.Og
det er virkelig en spendende
bäd at bygge", foltEller A.nders.Sammenmed bädebyggerkammeraten
Petd startede
han det lille bädebygger!som
kun vil arbejdetraditionelt.

Tumlarendelerplads medbl.a.
i
en 75hm. Sl.;argärdskrydser
bädebtggeriet.

plastikbäd,og somgemevil
tilbag€til nogetmerebasalt",
siger AndersKurten.
Han m€nerikke det er umuligt
at klare sig somtraditionel bädebygger.Der enkommetgodt
pä
gangi renoveringsarbejdet
den storefinske trebädsflärle,
og selv nybygningerbor vrre
en mulighed.
Prisenfor bädenvil vere omking 50.000euro,l,urderer
Anders- mensä er den ogsä
udstlret medsejl og navigati
ol|sinstrumenter.
'Det er vist pä niveaumed en

DF.?FI Eladet nr 79 fptrftär tO0:!

nybyggetFolkebädi trrr, og
dernselges der da nogle stykker af', siger Anders.
Hvor den nye TumlaresäkonItret ender,ved hanaf gode
gnmdeikke. Men hele Norden
er en mulighed,fordi Mden har
veret kendt her.Den storste
aktive TurnlareflÄdei dag findesfaktisk helt o\,rei Aushali-

DFAI
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Materialevalg
Kolr
Bly
Ste\ne:
koko
Kolplanke koko
Bmdsrokke:Eg
Kledning: Mahogni
Spanter:
Eg
DDksbjelk.: F)'r
Dek
OregonPine eller
lerred
Mast:
SrtkaSpruce
Ror:
Mahogni og eg
Overbygn.: Mahogni

-simotl

!

Medldskabli.350 Fr.&

!

stottaneilln k. 200 F. tr

!

onregiBtrdins afbäd

!

la,*,".na"ng

tr

Til DF,rEb notatd

fI
E
E

Kontiigmtleriode

!

1/l -3 l/l 2

Blgge6rl
Bädebyggeri/ byggested:

Liv:

DytS.'

Brd.:

Dell.

ttK/Krü:

Motorbäd€ notorf.bri].t / tne:

sejlUub:

BAdeü nxqrqdehjmEted

Tlt
By

Du kan lese mereom definsl:e
bädebJggere
pä clereshlemnzesIde,y 1t1,,
ketc.net
I neste nunmer afbladet kon
du lese om den danskebäde-

38

b)EqerJarSenJensen,der er i
gang medat byggeenkopi af
6-metete Sinkadusfra I939.

tr

!

Eistorisknatd.re

n

Ko$tnrktionstegningd

Medsetul ge,"e anaiml ellet
kqi til registrer'mE i DF,$L|
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