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Logbogen
8,-11.juli
DF,,OLSomm€rstevne
Vi modesi Arhus til voresaltid megetvclbesogteog garnterct
hvggeligesommerst@vne.
Uge30
Ohavetrundt
Kom m€dpä rundturi det sydfnskeohavi selskab
modsmakkejoller, gaffelriggereog andretradition€llebäde.L@smereom arargementetDähi€mmesiden\\.lry.tattart.com.

15.augüst
Sidstefrist for artikler og annoncer
Vil du haveartikl€r eller annoncermed i DF,4l-bladets septrembemummer,skal du afleveredemtil redaktionenscncst15.august.
Bladetudkommeri begyndelsenaf september.
2?.-29.august Korshavn-tref
Mod veünemepä Avemako,när der er Korshavn-trcf 27. tll 29.
august.Arrangor:OHAVET.
1. november
Sidstefrist for artikler og annoncer
Vil du haveartikler eller alnoncer med i DF.TEL-bladets
novembernummer,skal du afleveredemtil redaLrionensenestI . november.
Bladetudkommeri midtenafnovember.

Johannesltubol, Arosund
Tli 74s84314

Billedetpdtorsiden

Den fine tegningaf 6-meter€nSinkaduser et citat fm bogen
"SvenskaTräbätar",tidligere anm€ldthcr i bladet.L@safiiklen
om Sinladus inde i bladet.
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af fingä er tidenigentil at tsrrebundmalingen
reneog samtidigtenkelidt overdendfupensatiorf miljostlrelsenhargivetombrugafbundmalille ssstrerke
ling.Jegkunnei Hempels
sealle

deresfine nye malinger,der overholdtkavene. Der stod
ogsä,at der var dispensationfor trefartsjer, menhvilken
maling kunnede tilbyde?Pä forespsrgseloplystemin
godeforhandler,at Bravo stadiglaves,menkun til salgtil
erhvervsfartojer og mentemedet glimt i sjet, at en eldre tr@folkebädmättekommeunder det begreb.Et andet
stedblev der kun spurgtom hvor mangeliter jeg skulle
have.
Der er tilsyneladende
ingender
haft behov
for hjalp til
at Iä denrigtigebundmaling,men
vi vil alligevel stille
sporgsmäl€t
til mi|s$yrelsen.
om händteringaf dispensationen
Tak for en god genenlfoßamlin& bestFelsener allerede
i gangmedet affoßlagene, nemlig en registreringafde
trebäde der er ved at gä til. Jegvendertilbage til dette
emnepä sommerrnsdet.
Säer det fuhus der kalder,vi arbejderstadigvak pä detalj€me i st@vnet,og forsoger,at brugede godeerfaringer
fra Svendborg.Dettebetyderat aftemmadtorsdag,Aedag
og lordager inkludereti stevnegebyret,ligeledeser der
morgenbordfredag,lordagog sondag.
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Velkommentil nve medlemmer
La$ Puggaard
Trongärdsvej15
2800KongensLyngby

Ol€ Horsbsl
BergthorasgadeI l, 4. th.
2300KsbenhavnS
Tumlar,"Snipa"

Ivan Hedegaard
Valby Kirkevej 14
2500Valby
30rn2Spidsgatter,"Pust tr'

Lars Carl Ibsen
Broen 3
8723Lssning
Spidsgatter,'Ran"
RobertPe€l
Kaavervej13
Senderho
6720Faas
Lynes JolS, "Gin II Fano"

Nytörcmerke.!

Du fik etnyt ärsrnerke
sarnmetr
medblad€t.(Hvis
ikke,kontak straksformander).fusmerka klipp€rö selvüd og plac€rer
öran pänasten.Vi axb9jderjo pä at inErk€tefterhÄnden
skalgiveDF,,trLsejlemeford€lei forskelig€havne.Gormerket
ken(ft!Oghuskda nutil
i Arvol€ssornmorst&vne
h$.
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Historienom
Hestersbäd
Af OveJuhl
Fomandenfik en henvendelse
fra Holla.rd medet flot foto af
ensildebad.Ej€ren.Hestervan
Yporen,ville gemevide,om vi
i voresrggisterhavdoandre
bädesomdenne,og om vi
holdt nogletr&f for bädeaf
denn€tlpe. Det har vi ikke,
menJohnhenvistetil treskibssanünenslutnmgen.
Det lille vsrft "Udsigt€n"
Hesterhavdeoplyst, at bäden
r byggeti Kalvehave,og
Johnsendtederfo. hcnvendelsenvideretil mig.Og hvilken
overraskelselBäden,der er fia
1931,er byggetpä voreslille
lokale v@rft.
"Udsigt€n",somverftet hedd€r, ligger i ViemoscSkov med
en flot udsigt ov€r Bogestrommenog huseri dag et bädelaug
af sammenavn, somundert€gnodeog ä er medl€maf.
Vrerftet stamfter fra 1929,hvor

den forst€ ejer,ChristianPetersen,startedesit lille bäder€rft,
n&rmestunderet hah'tag.Seaf 50'eme,
nere,i slutningen
b)'gning.
rejstesdeh nuv@rende
Hahtaget €ksist€r€retdnu og
bliver anvendtsomtommerskur,
D€tblevtil ca.550bädei Chr.
Pete$ens,og senerehansson
Eivinds,ti4 hvilket var garlske
godt klaret af sä lille et verft.
aleI l9E9var EMnd Petersen
ne om v@rftet,mentre unge
monneskerdeltogi arbejdet,nu
gamlefiskermedat restraurerc
joller. Deüsidstcvar €n2smakkejolle,som i dag er under N&stvedMuseum.
kedsenaf
I 1996udvidedes
irteressered€,somgemeville
medvirk€til at bevaredet gamle bädevarft, og der blev dannet et bädelaug.Eiviad Peters€nvar i mellemtidenafgäet
ved doden,sä dor var god brug
for folk med ildhu for verftet
og bädene.
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Det lille verft "Udsigten"
Nu modesvi hver onsdageftermiddagog püslerom vore
"skibe", i dennevhter har vi
päbeglndtrestaureringenaf en
jolle, der er byggetpä }@rfteti
1961.
Det var Axcl Svcndsensbld
Vi havdealdrig dromrom, at
der rar nogentilbage af de forsrebäde,der blev bygg€tpä
verftet, derfor var d€t lidt afen
appelsini tuüanen at hsre orr
Hestersbäd.
Bärienblev byggettil fisker
Axel Sveadse8,Steg€.Ksbt pä
auktion i ca. 1943affisker Otro
Jenser!Srensved.I 194?blev
badonksbt affisker Erluf
Cristofferson,Balle Strand.Bo
Bonfils, Kobenhavnkobte den i
1966og rcnovoredoden i 196E,

her bleYdiammensandsynligvis
lukk€tI l97l blev bädensolgttil Erik
Stender,Humlebsok,han fl',ttederil Frankig og tog mäske
b&le,nmedsig. I 1984blev bäden solgttil Holand.
H€sterkobte bädeni 1993og
gav dedda!'netSilden,og den
er nu hjemhrreudei Atlemuiden,Holla.4 og Hester vil
sn4restkommeog bessgedet
!@rft, hvor bädener bygget.
Til vhter vil vi holde "Abent
l@rft" for DF.igL's medlemm9r, menmoreom dgttei nesteblad.
Kan du ikke ventemedat se
mereom BädolaugetUdsigten,
kan du kigge pä bädelaugets
hjemmeside:
\iwrv.baadelauget.dk

Bäclelaugets
ganS
evige
vedligehold.

-
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N1t lrened
I neste nummoraf
bladetforteller vi om,
hvordändet gär til at
l@ggeayt lerred pä
delil€t. Vi folger kutteren Saxorl somhar
filet ny plarker og n}'t
l@ns4 impr@gneret
og malet medlinolieprodukq. Billedet
viser agterdrekket.

Dartcund
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Sretkursenmod
Arhus8. - 11.juni

Bädebygg61,

Hsr De phnlagt en ombygning ell€r forny€ke pl Deres bdd
inden ntBte for{t ?
llvorfor veDtetil i ßidßteoieblik?
Vi k{n tilltyde:
Totd og del renovedng' aptering og oprigning
Fremstilling rf halyfab.iketa til selvblggeren
Riug og fl en uforpligt.rde snrk
Aarosund

Bädebyggeri v/ bädebyggerJohs.
Heebsll
Aarasund Ilryn 24, Aaioaund, 6100 lladerslev,
Tlf. 74584314 lar 74584133
lifobil 21434214, E-mail: heeboell@baad.dk
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Säer det endeligigen blevettid til det dejlige
DF,TEl--sommerst&}11e.
I är aflrcldB stelngt i Ärhus treskibshavn,
sammeindsejlingsomden 91.l'ßtbadehavn.Paslidt pä i indsejlingen, vindenskifter megetofte retningflere gange.
Prisenfor stevnet er 150,-for b.ärlo4250,- pr.voksen,bom rmder
lo at ll5_-

I dettebeiobindgär 3 x aftensmadog 3 x morgenbord,sarnthalleafgift og startpengetil kapsejladsel.
DettestEvnestärvi nesten selv for, og der er mangegodelokale
kr@fterder sorgerfor forarbejdet,m€nvi skal brugenogle
'fivillige",
sä hver bäd Iär en opgaveä ca. 2 timers varighedunder
sr&vnet,
Les mereom stevnet pd de naste sider!
11
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2004
Sommerstrevne
Program

2004
Sommerstrevne
Tilmelding

TorsdagI juli - Ankom$tdrg.
Bureauetäbner
15.00
17.00
äbner
St@\alet
MolesYvand
18.00
Atensmad- Stegtflösk og persillesovs

Bädensnavn

Frcdag9. juli - Hyggedag
08.00-10.00
Morgenbord
13.00
Bytur (tilmeldingi bur€auet)
- kokkensoverra
18.00
Aftensmad
skelse
19.30
Sommermsdei tell€t
bz

Sejl nrlm@rke;

s,"*E

'!t!

%r**d

Lrrdag 10.juli - Festdag
08.00-10.00
Moreenbord
13.00
Skippermsde
14.00
1.itart
14.05
2.stul
m.m.
18.30
Festmiddag G llmad,medstortsalatbord
20.30ca. Uddelingafpr@mier
00.00
Musikkenstopper
Sondag11.juli - Farveldag
08.00-10.00
Moryenbord
lukker
12.00
St@\atet

Rlder f,r R0jmi .Oar4

Type/klasse:
Llengde:

Bredde:

Hjemsted:

Ejer
Adr€ss€:
Post ff.,6y:

Telefondag:
Antal voksne;

Antal bornunder16är:

Vi deltageri kapsejladsen:

NNL nül:

Vi vil semehavebädenmält efter NNL:
Bindendelilmelding sendessen€stden 17.juri til:
JohnRauthKnudsen
Maden14

82lofuhusv

dk
eller medmail: j ohnrauth@stofanet.
L2
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Korshavnstref2004
Whqt €v€rt *€llltFdd
bcal
ja wFdbct thb sacaan.

HF lnduttri & Ih.rinc
ftl. 6220 1112 F.x 62?0 1477
www.httnrrina.dk

Bladetsavnerdinehistorier
DFÄL-bladet er ik&ebedreerd medlemmemeshistorier. Derfcr er
vi altid gladefor at modtageforslagtil artiklet gem€medfotos.
Eller blot et godt foto med enbilledtekst.
Vi kan iklrc love, at artiklen bringesi det forstonummer,menden
skal nok kommemed.Artiklet somhandlerom konkete DF,TELbärleeller oplevelseri forbindelsemeddem,fir forsteprioritet.
Tur-boretninggrer ogsiäpopul&rt stof
Benlt ferien til at fr skevet dit bidragtil bladet.Vi gleder os til at
modtagedetVenlighilsen
SimonHanse4 redaktor
14

OHAVET forts@ttertraditionen!Det sket
somvanligt i sidsteweek-endi august,2?.29. august.
Vi häber,vejrgudemeer medpä al fcrts@tte
taditioden medat v@reos gunstigtstemte.
Og vi bäbet at onhvermed lyst til at v@re
meddukker op - somvanligt skal det med
det lokale il*e tagesbogstaveligt. Er der
nogeL der har modpä at kommetil os endnu l@ngerev@kfra endl,ango, Aabenraa
eller Kolding, sä velkommentil ! Og mon
ikke brombarfiegnenehar lidt modneber til
os igen i är ?

Arangementsudlalger:
Carl Bisqoard, Nordisk krydserD 33
"Juvel'',1947
Ctl1tutorKristehse
Nordßkfolkebäd D
59 "Päf glen", 1948
JorgekEeidendw
NotdiskfolkebAdD
506 "Scheno",
I967
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Abenbädfik succes!
haft 3 'Aben

Her i vinter har vi
Bäd" arrangomenterog et
'Aben V&rft" medca. 10deltagerehver garg, dog var der
til "Abon verft" modt ca. 20
op. Vinter€ls an-angementer
mä sigesat hav€v@reten succ&s,medmegengod bädsnak.
Svsnemrllen
Dct fsrste blev hold i Svanemollon pä SimonHansenskuttet Saxon,somhÄner ved at
skifte d@kpä. Her viste Heüik
Efrersoeogsä6 meterOui Oui
frem, detrnebäd,der er ejet af
KAS, er ved at fr engennemgribendercnoverirg.

Fäborg
k andetblev holdt i Fäborg.
Her viste Michael Christensen
sin SpringerSpidsSatter,Passat,fiem. Passathar fil€t nlt
d@kog rut til sidstviste MichaelTreskibspladseni Fäborg
iem, et lille omrädepä Fäborg
llavn, hvor der bliver nusset
om og restaureretpä treskibe
afalle slags.
Arhus Trreslibshavn
k tredjeblev aftoldt i Arhus

Tr&skibshavnpä Elektr4 der er
blevet r€noveretmgdbla. nt4
dek og cockpit.
KobenhavnsHrvn
Det sirlse var ikke et ",{ben
Bäd" mer "Aben v€rft". Her
viste JorgenJensensin nybyggede6 meterfrerq han var begj.ndt at s6tte d@ksbj@lker
i.
Det er det renekunsthänd!€*
at kigge nod i €n nybyggetbäd,
da det blev ftevnt for Jorgen,
sagdehan,at den il*e skulle
udstilles,menud at sejle!
Gl&d dig til vinter!
Har du lyst til at vise din bäd
flem n@stevintet kan du henvendedig til undertegn€de.
Forelobighar folgend€meldt
sig:
TorbenJuul larsen med7mS,
Corall, Hundested.
Michael Koch medmotorbäden
Liv4 Kobenhavn.
Carl BisgaardmedNordisk

Krydser,
JuvelryT.

Jegselv, medäbeirv@rftpä
Udsigte& IGlvehave.
OveJuhl
Telefonog naill der d pä
side 2 i bladet.
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[9€""nd";e+bifle-

til db"-nbdd l'Ed

Elekrrupä.{rhus

spendeide hiifopie onr Elelt_
l! pd billeder 09

telling€n oh lirfourtt.irgsproce3ren,
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Sinkadusgenfodt

r@ronogets@rligt.Denblev
IluriDs storcintamationale
gemembrudsomkorstjuktor.
Dgthandlerom sejlsporters
6nR kless€n.
fuldblodsbäde
Dfket afedusiasterogholdti
pengester*e
liv6 af s@rdeles
bagrnerd.

I et beskedmtverksted
pä en kaj i Kobmhaw
er en af de hurtigste
klassiske6-meterevedat
blive genskabt.
A-fSmonHansen
Ligc for atrdenverdenskrig
brodud,lagdekonsuuktoren
Awid Laurinsidst€händpä
aok€trny bädtegning.
Men
denaebädslorllevisesigat

Knust i en orkin
laurin tegned€bädenpäbostilliag afde. wenskekapsejler
HarryNyström,somdobteden
18

nF;Fr Rlrd nr Aojnni 'rrn4

Sojnni tftt4

Sinladus,et lille ordspilpä
52,udtaltpä
sejlnummeret,
fiansk.
At Sinkadus
ikkefik et langt
liv, menblovknustmodenkaj
i USAunderenorkan,blevder
gr@dtnrangen
entärcover.For
havde
nemligvist sig
Sinkadus
al vare Sveriges
hidtil hurtigste
6-meter.Densejledegiar|ske
enkehkonlqürefigmoagtgrud-

tagefolm i v@rkst€det
l@gge
bordpäbor{ formedeslanke
bueded&ksbj&lkerfor €n
skormedagat kunnesetteden
genfodt€Sinkadus
i vandet,
klar til at vindo,hvorden6n
cansslaD.

Er bldebyggersdrom

Snkadusi verkstedet...

Der skulle gä
merc end 60 är
fia Sinlcadus
fodsel,for ne
gen fik idCenal
genskabelaudns m€sterl@*. Men d€t
var precis,
hvadden ksb€nhrvnske
bädebygg€rog
inkarneredeG
metter sojler
JsrgenJense!
sattesig for i
2001.En gaogi
sit liv mätte
han goredet;
byggedenperfokte, klassiske
6-meter.I"argsomtse det
smu_klesk_og

DFAL hrr s€tden
I dagstärSinkadus
i Jsrgen
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st Tbordside.Nesten som at
liggo i vaadetog seden store
bad pä Hods hold. Men bordene er ikke hovledeendnu,sä
illusiononor il*e heh rigtig.

I
I

PArorgengern€! plads
Til gongeld or der lakeretrnahogni sä laogt ojet rekker inde
i bärleo.Deksbjaelkerneer
montgret,og det flot formedo
coclpit er det eo€st€,der bryder det hv&lveded@k.Man mä
absolutned og städör pä rorg&trgerensplads.
Og ddr stär mangoö. Rorpin-

Cockpiftet,bdde s breddeN kuh 1,84ka fomenmes..
den er il'ko pä pladsendnu,
men den vil ligge godt i llinden
ind€underdel*et. Utroligt at
stäog bav€kommandoenover
en 10,94rngterland bÄdsom
kun er 1,84meterbr€d-

Denoigindle Sinladusü vandet,eninderbäd.
varkstedi Ksbenhavns
Jensens
Nordhaw.Et fantastisksy!
fik
somDF,€L'Smedlemmer
mulighedfor s€lvat opleve,da
"äbonbäd",
d€rvar an'angpr€t
'äbe[t
ellermäskesüarere
rerft", hosJorgenJensen.
D€{fgrrtemasserer detlaoge
slankeskog. Dorenindtil
verkrtodotlukker06direke
indrcglc g meterfra fo.st@v- JorgenJensenmedDF.$Lned,et parskridtpribädens
gaster i v@rlcstedet

1l
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Et udfordrcnde rgterskib
Bag os smalneragterd@kket
yderligeretil, bädenbliver el
qn for gudoqhvis de da ollers
har sansfor blanklakeretKahla
rnahogni.Nelop agteßkibethar
v@.etden stoNt€ront ftglige
udfordringi byggeriet,fort@ller JorgenJensen.Bädensform
i agterskibetstilledemegetsto-

ro kravtil mahognibordener
form.Denfladeagterende
er
formentligogsäenforldaringemepäbädens
farün@ssigo
t
succes,

Bjelkev@gernedfn kantyof I
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Her fornemmer
nan bddens
lade agtersHb.
Hvem skal eje
bäden?
At dennye Sinkadusvil sejle
somen drom, er
JorgenJensen
ikke i tvivl om.
l-lan er ogsäpä
d€t renemed,at
bädenskal selg€s,selv om han seh{olgelig
gemeville beholdeden-Okonomientillad€r ikke andet.
Mest sa s]'nligt hamer bäden
et stedi udlandet,hvor kapsei
ladsmed de kostbare,klassiske
6-m€tereer megetpopular. Og
dengenfodteSinkaduskan sejle somklassiker.Skabtafen
svenskorog genbyggetaf en
dansker.Sädanen bäd burde
blivo pä nordiskehander.. .

Lrkeret mohogni og eg
Notop nu kan bäd€nsindre
lirüer nydesudenforstyrrels€r.
De lakeredemahognibordog
de smülc formeredespanteii
eg lukkes af for ovenafdeksbjelkeme, som ogsäer rnalogni. De soft hvide billeder yder
desv@rreikl@retferdighedtil
baden.
Aftid Laürins originäletegninger til Sinkadushenger pä
vaeggeni vErkstedet.Og de
bliver fulgt noje, Ku4 nogle fi
stederhar JorgetrJensenvalgt
at gä lidt op i dimension.Den
storsleerdring i foüold til den
oprind€ligebäd er imidlerti4 at
bordeneogsäer linet sammen.
Det vil gore bädenstivereend
deq der blev byggeti 1939.

Fakta om Sinksdus
Byggeär:1939
Konstruktor:Arvid Inurin
l,@ngdeover a.lt: 10,94m
'rzndlinie: 7,34 m
t^@ngde
Brcddo:1,84m
Dybgäende:1,65m
Deplacemeot:4360 kg
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Referataf DF,1EL's
generalforsamling
2004
Referat.fra Eeheralfo rsamli ng
ajhodt i Rosldldeden 20. ,}a s
2001

krav til, hvordanrestaurering
af skibekan/borgribesan.
(Kopier af " BarcelonaCharteret " blev liemlagt til fii afhentDagsordenifolge vedt@gteme. ning af inter€ss€rede
).
JK nrel'ntetillige at är€tssomVdg afdirigent m.v.
merstevneafholdesi Arhus,
Honrik Effersoe( HE) blev valgt samtat sommerstEvnetr ä!.r
til dirigeüt.
2005vil blive afholdt i NykoIIE konstaterede
at generalforbing Sjaelland.
samlingenvar lovligt indkaldt i
EndvidereomtalteJK at I(SSS
henholdtil vedtagteme.
er ved at plar egge et storre
Somreferentblev valgt Carl Bis- st@vneiStokholrniär.
gaard.Somort. stemmet&ller
Til slut n@vnteJK at amoncer
blev valgt Villy Klausen.
nu bliver bragt i bladet ogpä
DF,iEL'shjemmesidetil een
Ber€tningcn
s:umetpns.
Godkendelseaf besqrelsensbeHerefterblev den skiftlige og
r€üringfor det forlobneär.
mundtligeberetningkommen,obn l(ltudsen( JK ) meddelt€at teret af forsanrling€n:
bqebirgea har vast trykt i bla- Ole Heilnann (OH ) onskde
det. JK ville derfor aleneberette oplyst om medlomstalleter
om detiltag, der.ersketsider
stigendeeller faldende.JK opbe.etringenudsendtes.
lyste at medl€mst4lleter staJK n@mteher at hanhar deltaget bil! menat der sehfolgelig er
i mgdghos FreundeskreisFlens- en vis udskiftning.
burg.
(NY ) rosre
Nikalaj V@.Jdle
"
JK omtalteendvidere Barc€lo
voresnye redaktor,Sino, Ilarna Charteret", der oohandler
se, (SA for et godt og flot
bovarelseafdea maritimearv,
blad.
herunderopstiller foßkellig€
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Efter lidt spredtdebatblev be- meside,adressenblev neavnt
retingen hereftersattil afstem- som www.trabatsakuten.nu.
Stg tt /o|n (SE) onskede
ning og godkendt.
sporgsrnäletom mulighedenfo.
billigere forsikinger dragetfiem
Phner for det kommendetr.
JK n@vnteforskellige initiativer igen.Hertil svaredeO[ at han
tidligere havdeundeßoglmuligi
sombest''relsenhar droftet :
Hvordanhindrervi, a1bädebli- hedeme;menat forcikingselskaver opgivet og stär gär til rundt bemehndt vorespotentialepä
ca.300Mde for lille.
omkring i landet.
Kan DFAL'e etablereopb€va- SH opford.edetil, at vi skal marring eller e!t. formidling til trae- kere os medhens].ntil beva.ingsindsats- qgsäfor ullassede
bädsfolk?
Hj&lp og vejledningmedlem- fartojer, somderjo e. mangeaf
Vi bor heve fanenog gore en
memeimellem.
Udblgning af voreshjemm€side indsats!
Michael Sinding(MS\ forcslog
til debatside.
at DF"/EL'eskal henvendetage
i
kontak til bädebyggerskolen
Budgetog debrt
Budgett€tfor ä.r2004blev
Helsingor.Säkunnede ove sig
pä at restaurereen gammelbäd i
fremlagt.Büdgettetudviscret
pä ca.kr. 22.000,
stedetfor at lav€ ligegyldige
underskud
hvilket is@rskyldesstigende
ovelsesobjeller.
porto- og bladudgift€r,samtat Ove Juhl (OJ) fortalte,at säfi€mt
der er afsatkr. 30.000til en ny- vi onskermidler fra Skibsbevaringsfonden,skal denhistorisko
udgivelseaf fartojsr€gistret.
Herefterudspandtder sig en
dokumentationv@rci orden.
lengere debat,hvorfta kort kan Eventu€lstottefia Skibsbevaringsfondengives iovrigt norrefereres:
n@vnte,
tr'&bäde
n@sten
malt modpant i bäden,og er der
SH
at
'lrendy"
i Svedge,og at nogender onskerdet?
€r heh
mankunneonsk€sig en
HE opfordredetil at sogestotte
tilsvar€ndeudvikling herhjem- til projekte. i DF,,8L-regi.For
m0.
eksempeltil projekt vedrorende
En sveßk hjemmeside
registreringog opbevaringaf
"trebäts4kuten" blev n&vnt
bäde,der ellersvil gä til.
somen god og inter€ssanthjem24
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Godkendelserf revid€rel r€gnskabog status
Porl Si/öelg (PS)opleste en
pletfri revisionspätegning,
hvor€fter reglskab og statusblev
godkendtaf forsamlingen.
Indkomneforsleg
Punktetbortfald! da de. il*e var
indkommetnogenforslag.

Eveütuelt
Ingenserlige bemerkninger.
HE takkededereftergeneralforsamlilgen for god ro og orden og erklaredegeneralforsamlingen
for slut..
HereftertakkedeJK for en god
generalforsamling.
24. mans 2004/ Carl Bisgaard

Ff,stsEttelse
rf kontingentfor
det kommendelr
Best''relsenforesl(E u&Ddr€t
koDtingent.Forslagetblev vedtaget.
Vrlg af forrband
JohnKnudsenvar pä valg og
blev geNalgt.
Vllg d 2 besfyr€lsesmedlemmet
Carl Bisgiaardvar pä valg og
blev geN?lgt.
Gu$rar Kristensenvar pä valg
og onsked€ilke genvalg.I stedet
blev Simonl{ansenvalgt.
Valg af I beslyr€ls$supplerDt
GunnarIkistensenvar villig til
at opstillesom suppleartog blev
ialgt.
Valg af revisorog revisorsupplesnt
Punkteter kun akuelt i ulige är.

ViI ilu ksbeeller
selge?
Med en annoncei DFEL
bladetnär dü Dawnatks
trebAdsenhtsiaster.
Pioat elbr lit na - kontokt rcdaktionenogfd et
tilbud!
Vnlig hilsen
Redaktionen
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Medmägestanderen
i sallingen...
AfKarin Poulsenog Claes
Eriksson,Atunis VD I
DETruLE STARTEDE
for mange
är siden.Bortsctfia Iidt smakkejollesejladsfra Homb&k som
dreng,var det ikke rigtig blever
til nogetmedsejleriet.D€t bl€v
der rcttet op pä, da min gode
ven og kollega i Radiounderholdningsorkeshet Jorg€n
Franckvar blevetskilt, og havde kobt sig en spidsgatter.D€n
lä i Alborg, en Berg45 kvm, og
hed "Ursa". Rädenblev sejlet
til Kobenhavn,ogjeg blev hyret somgast.Og dermedlar
jeg solgttil aldre trc-damerl
Jegkanvist.oligt sige,atjeg
kenderhver krog og hvert bord
i 'Ursa", ogjeg har da ogsä
strogetnogle lag maling pä det
herligeskib gennemärene.
Sombekendtbestärhyrenpä
en @ldretraebädi langedejlige
s€jlture,og det bl€v da ogsätil
adskilligetogter m€d"Ursa".

NIENI 1986HA\DEskipper
Jorgenfilndet sig en k&reste,
og sejledemedhendeafsted
til Osloforden i sin flotte, af
mig, nt'maledespidsgatter.Der
stodjeg tilbagepä kajen,ene
og forladt, agterudsejlet,degraderettil bolv&rksmatrosog
godt sur og tv@r!Det skal dog
siges,at voresvenskabholder
endnu,og at Jorgenstadiger
sammenmedJanne,somhun
hedder,og de har fret to herlige
unger! "Ußa" blev seneresolgt
til Thorbjorn og har det maegtig
fint ude i Svanemollen.
I l9E6 vAR JEoocsA n@sten
n!ßkilt, havdesolgt et hus i
Hellerupog havdepengepä
Iommen.og
sejleskullejeg jo!
Ideenvar al tagetil det gr&ske
ohavsom bäd-bums,menen
kvindelig bckendtruskedemig
vägen.
" Itub dog din egenbäd,sÄer
du uaflrrngig af fontyrrede og
forelskedeskippere,og s.i kan

nF/FI Fl,der nr Roj,mi rO04

dujo tagemig med!"
Somsagt,sägjon ogjeg fandt i
Snekkerstenen lille kon 22
kvrn. Berg-spidsgatter.
Bygget
i 1933,i p@nstanqdenblev
synetog checketogjeg kobte
"Laura".

tioner Mernmelig hurtigt fik
jeg en pladsude i Ikstrup
Lystbädehavnblandthyggelige folk, jeg meldtemig ind i
DF,€L, og min karrieresom
nord var
tr@bädsskipper-og
indledt. Senereblev jeg indmeldt i d€n leg€ndariske
SündbySejl-foreningog har
sä ligget her i snartmangeiär.
Grundentil det blev Sundby
var der flere ärsager
til. Hawen IÄt@tpä
min bop@lpä Br-vggeq Ursahavde
ligget her og, sidst
menikke mindst, sä
lä der en rakke meget smukketreskib€ i god og original
stand.De allerede
dengangnoget@ldre ejerehavdearbejdetsom händverkere delspä
Holmen,altsäOrlogsv@rftetog dels
pä Bumeister og
Wairß skibsr@rft.
Det var virkelige
fagfolh der havde

DETSKI,'I-LE
VISESIc at blive
dnaf mit livs klogestedisposi-

...en Harpunlogvinders
erindringer
27
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bagud,og restedhavdehanpä
skulderen.
En del aftur€n mättegennemfores udenhEnderpä sttret,
hvor det gik lige ud. I-lanhavde
s.äv@retDsdttil at tagenogle
ge!€ldige hen€svingog afhens}lr til sinomedFafikanterhavde ban mäüeholde ind et par
stedorfor at b€roligesinenerver. llan var säledesikke helt
edru, da haa nogletimor senere !ä€de ftem til SundbySejlforeniag.

byggetderesbädoselv efter
tegningorafde storckoDstruktor€r, og kunneman gi degarnle drengetil at fort@lle,sä
gjaldt d€t om at horc oftor.
DA JEGSELVsenereskulle !enovere"Iaum", krmnejeg
trel\*e pä en klalificeret nÄdgiwiog, somjeg ikke ville have ftd nogetandqtsted.
"Aöejdss€ddel,huskeliste
blyant. Har du forstiEt
det?...lav€l modelfurst.... og
sä glom ikke at sporge..! Du er
vist il*e helt &rdig meddft
pene skiv..hr"?". Hvis Berg
bavdesd det der....d€tskal lavesoml!" Omgangslone!kun!e ofte v@r€nog€tbarsk,men
ogsähjert€lig, og rä sku[e rnan
!€re i standtil at @dsvelgeet
vist antal bojereofi dageu.

HANttAvDEDoc ändsnßrv"drelsemk til at holdesig lodret
pä cyklen."Claes...
nä...gamlo
dr€ng...er du glad for al s€
rnig??...men.-.for fa6n...rag
min dapp€ indenjeg frld€l....derer 2 portgre....dem
skal vi havenu!|" Man var ofte
Dodttil al haveen sterk karakter og kurue sigen€j talg for
ellersblev der ikke lÄvetnoget
den daS.
Egetresbordeneskullejo damp€s,og det viste sig, .t der ikke
lar en brugbarwedekassei
foroningen.Nod lcrerjo nogen
kvinde at spinde,säjeg flk biks€tet appa.tatsamrnenafet
garnmeltnedlobsror,nogle
ga.rnleklude i hver endeog en
pä näskegas.
rap€r-afieNrser
Storm-P.ville havegledet sig,

ET EKSETT,PEL:
'Ec SKUU-Ebruge nogle l@ngderegetr&til de
ovorstgfribondog en bekgdd
havdelovet at tagesig afd€n
sag.tlan havdeskaffettreet
inde i byetrog ville duk*o op i
Sunöy vcd &rdfteDstid.Dot
gjordehan ogsä! !! Han koin pä
cykel m€d4 egotresbordog l0
$tretresbord i fuld lcngde.
h syneshan at jeg bavde
brug for. Nogle bord var bundet pä cyklerr ragendeforud og

2A

Cla6 arbejd* N Lauru...

meDdet virkede efter hensigten,
I APRTL
blev en
EN roPüTDDAG
b€k€ldt, etrpensionq€tbülsanan4sattil at passe
'togeriet", mensjeg lige kunne
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nä pä Radiohus€ttil en kofi
prove.Jegkom tilbage nogle
timers€nere...(ltime.pr. tommeeg..)...tr@ethavdedetfint
det var blevetblod og bojoligt.
Bädsrnanden
\.ar og!Ä blevet
bojelig han rar nemlig fildet i

nFÄI
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'
sovnommebag "lauIa efter
at havetomt mit ol-lagerunder
dorten. D€t var hamvel undt,
mensä här& lar arbejd€tvel
ikke..
!l
"Laum" fik sine nye bord
kledt op og hun blev sä 6n. Sä
fik jeg en dag b€sogafnu aftlode Einar Olsenovrepä pladsen
lige inden "tantra" skulle i vandet. Olsonhavdeselv byggeten
mogetsmuknordiskkydser
"Skjoldungen"
i 1953,var en
formidabelsejler,menkuüle
godt virke lidt bos,hvis man
ikke kendteham.Nu stodhan
der med sit bulbid€rqes, med
h&ndemepä ryggenog betragtede mit overstäedeaöejde.
'l{rnmmm...jooe...jaaaae...n
ä. du har giod sädan...og du
har valgt at lave en skanring
der...hmmm..."D€rgik lidt tid,
indenhanfortsatte:"det er sgu
megetp@ntarb€jde...nir man
tEnker pä, at du kun er musiker!"
Den bemerkningtaler rnan
! Jo,
endnuom i foreningen...
sädarkuDnetonenvere ligefrem, men vi blev aldrig uvenner i SundbySejlforening.Men
forestil Jer at det havdev&ret
omvendt;at han havdespillet
flojte og jeg havderost ham.
"Godt spillet, selvomdu kun er
tomr€rl" Jeghavdevist lä€t et
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modtageet ridderslag.D€n lille
"Laura" säofterhÄnden
helt nydelig ud, her pä sinegamledagel

Aranis i en sri e afenbrise ..

par flade lige pä stedet!
DERNYT
SE.IRE SKULLE
st@rrrü@i sk_uden.
k kom sä
til omfättehglt ny stevn med
nlt masbspor,ny€ bundstokke
og en omgangnye skruer.Sä
kom der nlt ruftag i oregon
m€dnlt lerred og til sidst nlt
coclqit i Sapele-inahogü.Alt
arbejdeblev igen firlgt medstor
interesseblandetmedkritik og
goderäd fia de gamledrenge.
Der mangledeheller ikke ros,
og ros fi:ade helrer var somat
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ärsagen.. Jegmä havesetlidt
rädvild ud, da en Skagenfisker
prajodemig fra sin kutter. "Kan
du sttre dinesejl....??" Joda
HELDIG!'ISVARDETtr(E de helt ..detmentejeg. "I-€g dig i
rovenpä mig ... .sägär vi ind
storereparationer,jeg skullehave gangi , menjeg fik dog laert
for fuld hammer...
.ogduperer
en a.ntydningaf det gamlehÄ,nd- borgerskabet.
.. ! | " llall baoede
v@rk.Det enestejeg har til gode, vejenogjeg kydsede ind d€t
det er udskiftningafkolbolte og
bedste'l-aura"kunne....ind
medstrammesejl...rundt og
det skal nok kommefor eller
senere.Jeghar da ligg€nd€et set kludenened...urpti-...säläjeg
nyebolte,hvisnu...!l
og wggede udenpä vores
fiskewen i a roligt bassin;fi
Det var jo ikke reparationeralt
for alle de andrelystsejlere.
sarnmenog heletiden. Det blev
Trethed€nmä havemeldt sig,
sardelig ogsäsejlet,og der over
ogjeg rnä v@refaldet i sovn,
dot mosteafDaünark. "Laura"
for lige medet sä lä dor pä
var enbäd mantog pä som etr
d@kketto kilo hummerhalerog
frakke. Der var pladstil to, hvis
en Posemeds€ksSronneTumanvar kaerester
hvis
haleme
og tre,
det borg. ""Sä...somand...
var gaster.Hun sejlederigig
skalligekogei 15minutter...og
godt og bjergedesig altid hjem i
bajemeskal du bareh@ldelige
god bohold.
ned..!1"Detvar fiskoskipporen, der bavdeforbarmetsig
BLANDTMANGESFIL,IDSER
hu.
over mig og ville sorgefor rnin
skerjeg eo sldppe!-€nsomtur til
aftenskaliing. Jeggik tidligt til
kojsmet og tlst..!! Hyggelige
Skagonfra Anholt i et hug i lidt
fäsk sydvestligvind. Agten for
folk...de Skawboer.
tvers, somjo er guf for en spidsgatter.Alle klud€neoppeog sä
PATRoDsar DEMANGEdejlige
mod
nordvest
ture i S22D3 "l-aura' sä
ellers barcstyr
med5 og en halv mil. Jeganlob
kunn€det dog il*e skjule skipperensalderog udtaltoonske
Skagendodr@! menved godt
mod. Og si ville motorenikke
om meremagelighed.Hven ä{
starte.Viren havdeikke veereti
til septemberskullejeg til udbrug i flere uger, sä det var nok
rctning hos rysioteralqrten, sä
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s@lge
sin Springer"Aramis"og
at den ikke var annonceretendnu. Mit hjerteslog lige €n extra
tur og häret rog lige i vejret .
Hortejcg rigtigt?
"Da er sgu lige nogetfor Jer",
var Schaldemoses
or4 og det
havdehanjo ret i. Vi anangeredeen udflugt til F€jo mod
Arthur og efter at havesmagt
Hennyssild og setpä Springeren, sävar den sagklar. Der var
ingentvivl overhovedetog vi
blev de nye ej€reaf "Aiamis".
Fal4iskblev vi kun de tredie
ejereäfbäden,og sidenbygheren SvenOlsenog fru
Theklakom til Sundby Sejlforening i 1949,sähar den ligg€t
her. Bortsetfra opholdetpä
Fejo da BemhardJeppesen
gik
pä p€nsron.

onsketom €n stone tr@bäd
kunneikle longere negligeres
og der bl€v da ogsäsetpä et
par l@ngerebäde.Jegsä bl.a.
pä onaeldre6-meteri Kalovig,
menden havdekendt bedre
dageog ville havegiv€tmig
därligenerver.Jeghar senere
hort at d€n er griEttil, desv&rr€.
Der blev ogsäsetpä et par storre spiögattere,meningen
fandt ü,ädefor mit kritiske btik!
Min hangvar til de lidt slanke
spidsgattere;RobertJensen
Mon
eller en Hansen-Springer.
i 1997havdejegmodtKarin,
somudensejlerfaringlagdesin
skEbnei mine heender.Hun
modteop til treff€t i Fäborg
udrustetsomtil Polarexp€ditionog pengepä lommentil hjemturen,
hviskemien
ikkepassede.
Derblev ikke
brug for polar udstlrst og Karin sejledehele vejenmedhjem
til Sundby....og
korntil at holde af lystsejladsog aldre tr@mig!
bäde...og

DERvAR DATDLLER
n<KEet
oje tort i forcningen,da vi anlob havneni pinsen1999.Nu
kom "Aramis"hjernigen....!l
Og i sammeandedmghavde2
ungepaf fra Dragof setsig !?rme pä lille "L,aura".14dage
senerestodhun ud af havnen
pä vej til Dragor,hvor hun havde ligget som lodsenslystbäd
for 40 är siden.Sädangik tingenoop i en hojercenhed.
Bortsetfra nostalgiensä er det
ogsäet unik skib: sädaren

I PASKEN
1999SADvI i restauranteni SSFog spisteaft€nsmadefter en dagsbäd-arbejde.
Voresgamleven, Arthur Schaldemose(Swift), prajedemig:
"Kom lige herov€r ...og tag 2
bajer€.med.l"
Han kunnefortalle, at Bemhardpä Fejo ville
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Aramis renoveretl

Springer.Den gamleperfekionistM.S.J.I-laos€n
ville godt
lave en modemespidsgatter,
rnen lidt l6ngere og lidt slankere endklassebfiene.llansen
vill€ ogsägemehavelidt mere
fart i skude4 menvi har stadig
lidt svert ved at folge medUtzon.bädene.

denrigtige l@rr€dsdug
og sä udstyresig med
Dugenpä
tÄ,lmodighed.
pä
dekket eller ruftaget
vil i startenbule lidt for
megeti solskin eller i
regnvejr,og for en uerfaren san sjel er det
ikke et smukt syn. Men
det retter sig ud med
tiden; det sorgernatüen for og
sä er der ing€nder kan senogle
problemerder. Vi ligger inde
medgoderäd og materialevalg
og hvor det kan skaffes,sä I er
velkomn€til sporge.Man kunnejo ogsäskrive en artikel om
monteringaf n]'t l@rredpä d@k
og ruftag!

M-ÄsKxLrccERDEThos skipperen,menvi har en Ton ekstra
at fl)4te rundt med.Til gengeld er der ingontvivl om, at
tlansentegnedede mestharmoniskebädemedde mest
perfekt€spring.Vi fik en meget velholdt og velbyggetbä4
menvar dog no& til at udskifte
al gammell&nedsdug;den
havdeogsäliggot pä bad€n
sidenbyggeäretI 949. Det er et
storrearbejde,mendet lader
sig gore hvis maner to til det.
Det vigtigsteer dog at skaffe

"A.RAMIS"HARJo I tidens lob
indkasserctet par wrdenngspr&mier.I 1996 päFejohvor
den da var i Benhards laret@gt.D€n neste fik vi tildelt i
Nyborg i 2000,voresforste
traefsomde nye ejere.
Sommertreffet2003 sä vi frem
til med stor sp@nding,mestpä
grund af de storeforhold:
ClassicWe€k og det storeantal
bäde.En massehyggeligemenneskerog mäskenye bekendtskaber.MÄskekunneder blive
til
en rigtig spidsgatter-klasse
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til festeq som detjo plejer til
vor€stl@f-

kapsejladsen;riglig konkurrence? Det gik over al fonentning. UngeJesperfra "T6islen"
blev hyret som gast,og med
hanskendskabtil kapsejladsreglemevar han et rigtigt godt
hit. Vi var dog n@rblevetv,edret af l2-meteretr"Ostuind".
Der blev protgsteretmonden
blev senereafvist pä gmnd af
manglondeprotosdlag.I husker
nok, at detbl&ste 8-10 sekundmeterdenonsdag...
I Jeghar
dog hort, at skipperensenere
fik en skidoballeaf lobs<hefen
fia SvendborgSundSejlklub,
og det !"r jo ogsämeningan
medat protestere.Godt arrangement,alt firngeredesom det
skulle og en riglig fed kapsejladspi Lunkebugten."Ammis"
fik sig en {erde pladsi lobet.
Dorfor mentevi heller ilike, at
der var pr&mietil os. Men vi
skullesnart blivo bel@rtom de
fakiske folhold. !! Claeslä
onsdagsidst pä dag€nom Ie
og smäslumredq Karin var i
bad og alt var idyl i d€t pragtfrrldesommervejr.Sä soml)n
fra enklar himmel brod det los.
Räbenog skigen og b6gerklang...!l Vi havdeglemtalt
om vurderingspramiorpa ValdemarsSlot, for det stodil*e
rigtig tydeligt nog€nsteder.Vi
troedodet forgik om fredagen,

I I-oBETAr lvßcETkort tid
var Formandenog Formanditden og Ove Juhl og Marie
og ca. 50 andreglademennesker om bord pä " Aramir"
Arsag: Den gyldneHarpunlog !?r i Jubil@ums.äret
2003
tildelt Springeretr"Aramis"
fia Sunöy Sejiforeningl!l Vi
blev nogetpaf..fruen og
jeg..menogsämegetgliadeog
stolte.vi gor hvadvi kan for
at holdebädeni original
sran4 og vi sl,nesat vi i
DF,€L har enk&r pligt at
lEme om det godedanske
händverk. Derfor rar det en
stor ere og et skulderklapat
modtagetlarpunloggeni jubileums-fuet. Da vi efterhänden kom til kojs, lar hverken
vi eller de n@rm€ste
besstdnger helt edru. ..for at sige
det mildt. Nu haxvi äet sovgt
ud og tagetos samnentil at
skive lidt om at vere
tr@skibsejerog om at v@re
medlemaf DF,;EL.Og sä ses
vi i Arhus til sommer,hvor vi
moderop medgodt humor og
Haxpunloggentil detrn&ste
smukkeog vaerdigemo&ager. Pägensyni voreshyggeligo forening !l
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DFIEL€bädmärked

DFEL s bädntarkzdfr hedet.

Nu kommerDF.EL-annoncer
i bladet ogpd nettet
Nu kän dü finde bäd-anoncer
pä DF,,gL'shjemmeside.Det €r
de sammeannoncet,somdu
ser i bladet,metrder er o{ie
megetbedrebilleder pä hjenmesiden.SamtidignäxDF,€L'S
armoncerud til et langt storre
publihrm.
Det ny initiativ er provekorther
i foräret,og fia og meddette
nummeraf blada ffr alle annoncerautomatiskdobbeltplacering.Det kosterikke noget
ekstra.Annoncenpä nettetrykker vi ind, sä snartdu ha! be-

stilt din aüonce. Du b€hover
altsäikke at v€rte pä, ar bladet
ska.ludkomme.Men bliver bäden solgt, for bladetudkommer, skal du naturligris stadigvek betaledenffrlde annorcepris. Og prisemeer:
Helside600,Halvside400,Tredjedelside300,Kvartside200,Sjottedelside 100,Klik ind pä www.detaele.dkog
las mereom dine muligheder
for at annoncere,
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kr
Corcair28,110.000

Deffinen,et klenodiefra 1930

Delfinen er bygg€tomking I 930 i Stubbekobing.Fyr pä eg og asl
mahognioverbygoing.Solomotor,7 hk. Bädener lidt af et klenodie, mendentrEnger til renovering.Har !@reti farnilienseje i generationer.S@lges
kun til kyndig person,somvil sikrq at denne
perlebevaresfor eftertiden.Til gengeld er prisenikke det afgorende.
Kontakt Lis lIalson, 55960114 for erligereinformation.
SemereDAvwv.defaele.dk

Volbyggotlangkolettr@bäd- havkrydser- desigoeti 1959af Slabyl,aN€n - byggeti 1969.
Flot og velholdt familieturhärlsclges
grundetmanglendetid. Lerk pä eg,
hvidla&eretfäbord, flot mahognyaptering. Elegantt€akr@sd&k,Buch
loHK deiselmotor,rulleforstag.God
firnktionel indretniDgmedtoild og 6
kojepladser.Langde 8,5 m bredde2,7
m dybgang1,4m vegt 3650kg.
Udstyr: GPSl,avigatot ekkolod,VHF
radio,2 ankre,spritkomftr, 12 V kolebox, sglvstyrer,coclqittelt, godesejl
(stors€jl,genua,spiler mm), diverse
soKolt.
Medfdlger: Stativ og "vintertelt" stor
solidtremmmemedpresenningsoverd@kning.
Evt.r Attmltivt beliggerdehavneplads
i Brondbyhavn. Kan besesi BrondbyHara
Henvendelse
OleWillert 364161?6eller
.defaele.dk
JacobRonnenfelt2088 9665.Senerepa.,er1,.

Klinkbyggetgalfelriggetkragejolle

SYorknan

Byggeti Norge 1966.3l fo4 2,16 bred, 1,5dybgang.OregonPine
pä eg,d&k i toak. Cockpit og rufi mahogni.Blanklakeretover altMangegodesejl, 5 stk. + 2 spilere.7 hk. Vire indenbordsmotor,
n]'renoveret-Navionic kortplott€r-Beliggend€i Kobenhavn.
Priside:95.000,-k.
Telefon:2684 4581 eller 3295 8205.Senere oä vttw.defaele.dk

En megetkon og velsejlendejollepä 5 x 2 rq dybgang70cm.
t"e* pä eg meddek og spmyhood(ex. "Sara" af Brunshuse)
l0 HK YANMAR indenbordsmotor, GPSosv.
Jollenfiemstär somny og er blevetpass€tog plejet udenhensyntil
penge.Er hm blcvet sejlet 3 uger om &et, er ell€rsopberar€tindendors.En Brenderuptrailer medfolg€r,hvorpämastog bomtil
gaffelriggenkan stuves.
Et enestäende
tilbu4 s@lgespga.dodsfald.
Pris 70.000kr alt incl. Honvend€lseBarry Popetlf. 24259780
Senerepä w*w.defaele.dk
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Gaffelr igget sp idsgatter
Klinkbygget spidsgatter,laerkpä eg.Gaff€lriggetmedbolspryd og
rodesejl.Fokog klyverpä rullestag.Bädener gennemde senereär
blevettotalt renoveret.Alle sidebordunde. vaDdliniener udskiftot.
Alle stominstallationer(tokredssystem) og kabler er nlt.
Sejl (stor. fok, kl''ver), nastIobonderig, sarntkalecheer
ligeledesn!,t og motoren
(VolvoPentaMDllC,23
Bähk) er gennemrenoveret.
denfiemstär ualrnindeligt
velplejet.hvilket den ogsäer
blevet,og selgesudelukkendc pä gnrnd afhelbredsmasslgeäLrsager.
Pris kr. 87.000.Kontak tlf.
24832630.
9144tt53

!

bk.350pr.ar
Medl@st

!

$aftmedl€ntr.200pr.{r

ff

onrcsierc.insarbid

!

ru.."*o'ing

f]

k. so
Mls€stddc,
k. 50
Tils)nsbos

n

ByggetafJohanssoni Fäborg1978i l@* pä eg. Kun 6n ejer.
cockpit, 6t bord hojereend nonnalt.4
Turbädmedselvl@nsende
kojer. 4 hk. Mercury m.
largt b€n. Bomtelt. Storsejl 1999.Fok 2001.
Stonnfok.Nye vant 1993.
Har v@retvidt omkring,
bl.a.: Oslo,Cötakanalen,
Bomlrclm, Oland,Gotland,Polen.Liggeri Koldmg.
Prisk. 55.000.
Tlt 755720s5.
Senercp., trvw.defaete..lk
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