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Logbogen

8,-11. juli DF,,OL Somm!rstevne
Vi modes i Arhus til vores altid meget vclbesogte og garnterct
hvggelige sommerst@vne.

Uge 30 Ohavet rundt
Kom m!d pä rundtur i det sydfnske ohav i selskab mod smakkejol-
ler, gaffelriggere og andre tradition!lle bäde. L@s mere om ararge-
mentet Dä hi!mmesiden \\.lry.tattart.com.

15. augüst Sidste frist for artikler og annoncer
Vil du have artikl!r eller annoncer med i DF,4l-bladets septrem-
bemummer, skal du aflevere dem til redaktionen scncst 15. august.
Bladet udkommer i begyndelsen af september.

2?.-29.august Korshavn-tref
Mod veüneme pä Avemako, när der er Korshavn-trcf 27 . tll 29 .
august. Arrangor: OHAVET.

1. november Sidste frist for artikler og annoncer
Vil du have artikler eller alnoncer med i DF.TEL-bladets november-
nummer, skal du aflevere dem til redaLrionen senest I . november.
Bladet udkommer i midten afnovember.

Billedet pd torsiden
Den fine tegning af 6-meter!n Sinkadus er et citat fm bogen
"Svenska Träbätar", tidligere anm!ldt hcr i bladet. L@s afiiklen
om Sinladus inde i bladet.
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Bhdet udgtYe, !f DF.,rIa
Dansk Forening for Äldre lystfartoier

I lolstrebrogadc 4 3. lv.
2 100 Kobenhavn O
Emil dfael@gel2ner.dk
Trlt D!sleß Bogtyk

Telefdtisk heherdels. skal ske lil
bestyrclsesne. ennene TiI Ritre
Llolbech 1n0 otu üdrcsse@"dnng ot

Maden 14,8210ÄrhusV
Tli 86t5 0426,2982 4218
E marl: johffauth@stofanetdk

Ove Jut ,
Preslsvel 19, .1771 Kalvehave
Tlt 5538 863 r
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Mototö ä.1 t rep @ $ e, ta n I

Villy Ktause!
EDShaYd 5

Tl f59651145
E-rnail konseskov@fma.tele.dk

Carl Bisgaard
Brosbj!rgvej 5, Tßnd!rup
5683 Haeby
Tli 6473 3015
E mail, cab@Iowi dk

cl. M!jedvej la a
3050 Humlebek
nf 49l94599eller2298 1674
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Yr$vej 3, 4700 Nasved
Tlt 5373 0841

"O-havet". Svdfln
Ma.ls Lillholdt,
Ranshded 25, 5610 Assds
Tl t :6 : l? l  1216

"Kjobenhauske tft es!jl!re"

Hans Ernil Pet!ßca Svddbor8
T|.622t 3373

Vistr Ksq Rinskobing
Tlf 97321801

Knud Johanser, Frederikshan
rll 98]]'2 2512

Ame Borghegn, Cräislcd
Tl l :483908?l

Johannes ltubol, Arosund
Tli 74s8 4314
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ä er tiden igen til at tsrre bundmalingen af fing-
rene og samtidig tenke lidt over den dfupensati-
orf miljostlrelsen har givet om brug afbundma-
ling. Jeg kunne i Hempels lille ssstrerke se alle

deres fine nye malinger, der overholdt kavene. Der stod
ogsä, at der var dispensation for trefartsjer, men hvilken
maling kunne de tilbyde? Pä forespsrgsel oplyste min
gode forhandler, at Bravo stadig laves, men kun til salg til
erhvervsfartojer og mente med et glimt i sjet, at en el-
dre tr@folkebäd mätte komme under det begreb. Et andet
sted blev der kun spurgt om hvor mange liter jeg skulle
have.
Der er tilsy-
neladende
ingen der
haft behov
for hjalp til
at Iä den rig-
tige bund-
maling, men
vi vil allige-
vel stille
sporgsmäl!t
om händtering af dispensationen til mi|s$yrelsen.
Tak for en god genenlfoßamlin& bestFelsen er allerede
i gang med et affoßlagene, nemlig en registrering afde
trebäde der er ved at gä til. Jeg vender tilbage til dette
emne pä sommerrnsdet.
Sä er det fuhus der kalder, vi arbejder stadigvak pä de-
talj!me i st@vnet, og forsoger, at bruge de gode erfaringer
fra Svendborg. Dette betyder at aftemmad torsdag, Aedag
og lordag er inkluderet i stevnegebyret, ligeledes er der
morgenbord fredag, lordag og sondag.

Velkommen til nve medlemmer
Ol! Horsbsl
Bergthorasgade I l, 4. th.
2300 Ksbenhavn S
Tumlar, "Snipa"

Lars Carl Ibsen
Broen 3
8723 Lssning
Spidsgatter, 'Ran"

Robert Pe!l
Kaavervej 13
Senderho
6720 Faas
Lynes JolS, "Gin II Fano"

La$ Puggaard
Trongärdsvej 15
2800 Kongens Lyngby

Ivan Hedegaard
Valby Kirkevej 14
2500 Valby
30rn2 Spidsgatter, "Pust tr'

Nyt örcmerke.!
Du fik et nyt ärsrn erke
sarnmetr med blad!t. (Hvis
ikke, kontak straks for-
mander). fusmerka klip-
p!r ö selv üd og plac!rer
öran pä nasten. Vi axb9j-
derjo pä at inErk!t efter-
hÄnden skal give DF,,trL-
sejleme ford!le i forskeli-
g! havne. Gor merket
ken(ft! Og husk da nu til
vol!s sornmorst&vne i Ar-
h$.
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Historien om
Hesters bäd

Af Ove Juhl

Fomanden fik en henvendelse
fra Holla.rd med et flot foto af
en sildebad. Ej!ren. Hester van
Yporen, ville geme vide, om vi
i vores rggister havdo andre
bäde som denne, og om vi
holdt nogle tr&f for bäde af
denn! tlpe. Det har vi ikke,
men John henviste til treskibs-
sanünenslutnmgen.

Det lille vsrft "Udsigt!n"
Hester havde oplyst, at bäden

r bygget i Kalvehave, og
John sendte derfo. hcnvendel-
sen videre til mig. Og hvilken
overraskelsel Bäden, der er fia
1931, er bygget pä vores lille
lokale v@rft.
"Udsigt!n", som verftet hed-
d!r, ligger i Viemosc Skov med
en flot udsigt ov!r Bogestrom-
men og huser i dag et bädelaug
af samme navn, som undert!g-
node og ä er medl!m af.
Vrerftet stamfter fra 1929, hvor

den forst! ejer, Christian Peter-
sen, startede sit lille bäder!rft,
n&rmest under et hah'tag. Se-
nere, i slutningen af 50'eme,
rejstes deh nuv@rende b)'gning.
Hahtaget !ksist!r!r etdnu og
bliver anvendt som tommer-
skur,
D!t blev til ca. 550 bäde i Chr.
Pete$ens, og senere hans son
Eivinds, ti4 hvilket var garlske
godt klaret af sä lille et verft.
I l9E9 var EMnd Petersen ale-
ne om v@rftet, men tre unge
monnesker deltog i arbejdet, nu
med at restraurerc gamle fisker-
joller. Deü sidstc var !n 2-
smakkejolle, som i dag er un-
der N&stved Museum.
I 1996 udvidedes kedsen af
irteressered!, som geme ville
medvirk! til at bevare det gam-
le bädevarft, og der blev dan-
net et bädelaug. Eiviad Peter-
s!n var i mellemtiden afgäet
ved doden, sä dor var god brug
for folk med ildhu for verftet
og bädene.
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Bäcle-
laugets

ganS

evige
vedlige-
hold.

Det lille verft "Udsigten"

Nu modes vi hver onsdag efter-
middag og püsler om vore
"skibe", i denne vhter har vi
päbeglndt restaureringen af en
jolle, der er bygget pä }@rftet i
1961 .

Det var Axcl Svcndsens bld
Vi havde aldrig dromr om, at
der rar nogen tilbage af de for-
sre bäde, der blev bygg!t pä
verftet, derfor var d!t lidt afen
appelsin i tuüanen at hsre orr
Hesters bäd.
Bärien blev bygget til fisker
Axel Sveadse8, Steg!. Ksbt pä
auktion i ca. 1943 affisker Otro
Jenser! Srensved. I 194? blev
badon ksbt affisker Erluf
Cristofferson, Balle Strand. Bo
Bonfils, Kobenhavn kobte den i
1966 og rcnovoredo den i 196E,

her bleY diammen sandsynligvis
lukk!t-
I l97l blev bäden solgt til Erik
Stender, Humlebsok, han fl',tte-
de ril Frankig og tog mäske
b&le,n med sig. I 1984 blev bä-
den solgt til Holand.
H!ster kobte bäden i 1993 og
gav ded da!'net Silden, og den
er nu hjemhrreude i Atlemui-
den, Holla.4 og Hester vil
sn4rest komme og bessge det
!@rft, hvor bäden er bygget.
Til vhter vil vi holde "Abent
l@rft" for DF.igL's medlem-
m9r, men more om dgtte i ne-
ste blad.
Kan du ikke vente med at se
mere om Bädolauget Udsigten,
kan du kigge pä bädelaugets
hjemmeside:
\iwrv.baadelauget.dk
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N1t lrened
I neste nummor af
bladet forteller vi om,
hvordän det gär til at
l@gge ayt lerred pä
delil!t. Vi folger kut-
teren Saxorl som har
filet ny plarker og n}'t
l@ns4 impr@gneret
og malet med linolie-
produkq. Billedet
viser agterdrekket.

DFlEl. Blrder nr ß0 nrni 200.4

Sret kursen mod
Arhus 8. - 11. juni

Sä er det endelig igen blevet tid til det dejlige
DF,TEl--sommerst&}11e. I är aflrcldB stelngt i Ärhus treskibshavn,
samme indsejling som den 91. l'ßtbadehavn. Pas lidt pä i indsejlin-
gen, vinden skifter meget ofte retning flere gange.

Prisen for stevnet er 150,- for b.ärlo4 250,- pr.voksen, bom rmder
lo  a t  l l5_-

I dette beiob indgär 3 x aftensmad og 3 x morgenbord, sarnt halle-
afgift og startpenge til kapsejladsel.

Dette stEvne stär vi nesten selv for, og der er mange gode lokale
kr@fter der sorger for forarbejdet, m!n vi skal bruge nogle
'fivillige", sä hver bäd Iär en opgave ä ca. 2 timers varighed under
sr&vnet,

Les mere om stevnet pd de naste sider!

11

Dartcund Bädebygg61,

Hsr De phnlagt en ombygning ell!r forny!ke pl Deres bdd
inden ntBte for{t ?

llvorfor veDte til i ßidßte oieblik?

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

10
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Sommerstrevne 2004
Program

Torsdag I juli - Ankom$tdrg.
15.00 Bureauet äbner
17.00 St@\alet äbner

MolesYvand
18.00 Atensmad - Stegt flösk og persillesovs

Frcdag 9. juli - Hyggedag
08.00-10.00 Morgenbord
13.00 Bytur (tilmelding i bur!auet)
18.00 Aftensmad - kokkens overra

skelse
Sommermsde i tell!t

Lrrdag 10. juli - Festdag
08.00-10.00 Moreenbord

14.05 2.stul
18.30 Festmiddag G llmad, med stort salatbord m.m.
20.30 ca. Uddeling afpr@mier
00.00 Musikken stopper

Sondag 11. juli - Farveldag
08.00-10.00 Moryenbord
12.00 St@\atet lukker

nF.FI Rlder f,r R0 jmi .Oar4

Sommerstrevne 2004
Tilmelding

Bädens navn

Type/klasse:

Llengde: Bredde:

Sejl nrlm@rke;

Hjemsted:

Ejer

Adr!ss!:

Post ff.,6y:

Telefon dag:

Antal voksne; Antal born under 16 är:

Vi deltager i kapsejladsen: NNL nül:

Vi vil seme have bäden mält efter NNL:

Bindende lilmelding sendes sen!st den 17. juri til:
John Rauth Knudsen
Maden 14
82lo fuhus v
eller med mail: j ohnrauth@stofanet. dk

19.30
s,"*E
bz
'! t !

%r**d
13.00
14.00

Skippermsde
1. itart

L2
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Bladet savner dine historier
DFÄL-bladet er ik&e bedre erd medlemmemes historier. Derfcr er
vi altid glade for at modtage forslag til artiklet gem! med fotos.
Eller blot et godt foto med en billedtekst.
Vi kan iklrc love, at artiklen bringes i det forsto nummer, men den
skal nok komme med. Artiklet som handler om konkete DF,TEL-
bärle eller oplevelser i forbindelse med dem, fir forste prioritet.
Tur-boretninggr er ogsiä popul&rt stof
Benlt ferien til at fr skevet dit bidrag til bladet. Vi gleder os til at
modtage det-
Venlig hilsen
Simon Hanse4 redaktor

nFÄl Bl,.ld nr 80j'tn, tfi)4

Korshavnstref 2004
OHAVET forts@tter traditionen! Det sket
som vanligt i sidste week-end i august, 2?.-
29. august.
Vi häber, vejrgudeme er med pä al fcrts@tte
taditioden med at v@re os gunstigt stemte.
Og vi bäbet at onhver med lyst til at v@re
med dukker op - som vanligt skal det med
det lokale il*e tages bogstaveligt. Er der
nogeL der har mod pä at komme til os end-
nu l@ngere v@k fra end l,ango, Aabenraa
eller Kolding, sä velkommen til ! Og mon
ikke brombarfiegnene har lidt modne ber til
os igen i är ? Arangementsudlal-

ger:
Carl Bisqoard, Nor-
disk krydser D 33
"Juvel'', 1947
Ctl1tutor Kristehse
Nordßkfolkebäd D
59 "Päf glen", 1948
Jorgek Eeidendw
NotdiskfolkebAd D
506 "Scheno",
I967

Whqt !v!rt *!llltFdd bcal
ja wFdbct thb sacaan.

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

www.httnrrina.dk

14 J
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Aben bäd fik succes!
Her i vinter har vi haft 3 'Aben

Bäd" arrangomenter og et
'Aben V&rft" med ca. 10 del-
tagere hver garg, dog var der
til "Abon verft" modt ca. 20
op. Vinter!ls an-angementer
mä siges at hav! v@ret en suc-
c&s, med megen god bädsnak.

Svsnemrllen
Dct fsrste blev hold i Svane-
mollon pä Simon Hansens kut-
tet Saxon, som hÄn er ved at
skifte d@k pä. Her viste Heüik
Efrersoe ogsä 6 meter Oui Oui
frem, detrne bäd, der er ejet af
KAS, er ved at fr en gennem-
gribende rcnoverirg.

Fäborg
k andet blev holdt i Fäborg.
Her viste Michael Christensen
sin Springer SpidsSatter, Pas-
sat, fiem. Passat har fil!t nlt
d@k og rut til sidst viste Mi-
chael Treskibspladsen i Fäborg
iem, et lille omräde pä Fäborg
llavn, hvor der bliver nusset
om og restaureret pä treskibe
afalle slags.

Arhus Trreslibshavn
k tredje blev aftoldt i Arhus

Tr&skibshavn pä Elektr4 der er
blevet r!noveret mgd bla. nt4
dek og cockpit.

Kobenhavns Hrvn
Det sirlse var ikke et ",{ben
Bäd" mer "Aben v!rft". Her
viste Jorgen Jensen sin nybyg-
gede 6 meter frerq han var be-
gj.ndt at s6tte d@ksbj@lker i.
Det er det rene kunsthänd!!*
at kigge nod i !n nybygget bäd,
da det blev ftevnt for Jorgen,
sagde han, at den il*e skulle
udstilles, men ud at sejle!

Gl&d dig til vinter!
Har du lyst til at vise din bäd
flem n@ste vintet kan du hen-
vende dig til undertegn!de.
Forelobig har folgend! meldt
sig:
Torben Juul larsen med 7mS,
Corall, Hundested.
Michael Koch med motorbäden
Liv4 Kobenhavn.
Carl Bisgaard med Nordisk
Krydser, Juvel ryT.
Jeg selv, med äbeir v@rft pä
Udsigte& IGlvehave.

Ove Juhl
Telefon og naill der d pä

side 2 i bladet.

T.s ""nd";-\l [9! e+ bifle-

til db"-n bdd l'Ed
Elekrru pä .{rhus

spendeide hi-
ifopie onr Elelt_
l! pd billeder 09

telling!n oh lirfourtt.irgsproce3ren,
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Sinkadus genfodt
Sinladus, et lille ordspil pä
sej lnummeret, 52, udtalt pä
fiansk.
At Sinkadus ikke fik et langt
liv, men blov knust mod en kaj
i USA under en orkan, blev der
gr@dt nrangen en tärc over. For
Sinkadus havde nemlig vist sig
al vare Sveriges hidtil hurtigste
6-meter. Den sejlede giar|ske
enkeh konlqürefi gmo agtgrud-

Er bldebyggers drom
Der skulle gä
merc end 60 är
fia Sinlcadus
fodsel, for ne
gen fik idCen al
genskabe lau-
dns m!ster-
l@*. Men d!t
var precis,
hvad den ks-
b!nhrvnske
bädebygg!r og
inkarnerede G
metter sojler
Jsrgen Jense!
satte sig for i
2001. En gaog i
sit liv mätte
han gore det;
bygge den per-
fokte, klassiske
6-meter. I"arg-
somt se det
smu_kle sk_ og

tage folm i v@rkst!det l@gge
bord pä bor{ forme de slanke
buede d&ksbj&lker for !n
skorme dag at kunne sette den
genfodt! Sinkadus i vandet,
klar til at vindo, hvor den 6n
cans slaD.

DFAL hrr s!t den
I dag stär Sinkadus i Jsrgen

Snkadus i verks tede t...

I et beskedmt verksted
pä en kaj i Kobmhaw
er en af de hurtigste
klassiske 6-metere ved at
blive genskabt.

A-f Smon Hansen
Ligc for atrden verdenskrig
brod ud, lagde konsuuktoren
Awid Laurin sidst! händ pä
aok !tr ny bädtegning. Men
denae bäd slorlle vise sig at

r@ro noget s@rligt. Den blev
IluriDs storc intamationale
gemembrud som korstjuktor.
Dgt handler om sejlsporters
fuldblodsbäde 6nR kless!n.
Dfket afedusiaster og holdt i
liv6 af s@rdeles pengester*e
bagrnerd.

Knust i en orkin
laurin tegned! bäden pä bostil-
liag afde. wenske kapsejler
Harry Nyström, som dobte den

18
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st Tbord side. Nesten som at
liggo i vaadet og se den store
bad pä Hods hold. Men borde-
ne er ikke hovlede endnu, sä
illusionon or il*e heh rigtig.

PA rorgengern!! plads
Til gongeld or der lakeret rna-
hogni sä laogt ojet rekker inde
i bärleo. Deksbjaelkerne er
montgret, og det flot formedo
coclpit er det eo!st!, der bry-
der det hv&lvede d@k. Man mä
absolut ned og stä dör pä ror-
g&trgerens plads.
Og ddr stär man goö. Rorpin-

Den oigindle Sinladus ü van-
det, en inderbäd.

Jensens varksted i Ksbenhavns
Nordhaw. Et fantastisk sy!
som DF,!L'S medlemmer fik
mulighed for s!lv at opleve, da
d!r var an'angpr!t "äbon bäd",
eller mäske süarere 'äbe[t

rerft", hos Jorgen Jensen.
D!{ fgrrte mas ser er det laoge
slanke skog. Doren ind til
verkrtodot lukker 06 direke
ind rcglc g meter fra fo.st@v-
ned, et par skridt pri bädens

Jorgen Jensen med DF.$L-
gaster i v@rlcstedet

nF,f r Rhd.r nr R0it|ni ?Oo4

I
I

den er il'ko pä plads endnu,
men den vil ligge godt i llinden
ind! under del*et. Utroligt at
stä og bav! kommandoen over
en 10,94 rngter land bÄd som
kun er 1,84 meter br!d-

Et udfordrcnde rgterskib
Bag os smalner agterd@kket
yderligere til, bäden bliver el
qn for gudoq hvis de da ollers
har sans for blanklakeret Kahla
rnahogni. Nelop agteßkibet har
v@.et den stoNt! ront ftglige
udfordring i byggeriet, fort@l-
ler Jorgen Jensen. Bädens form
i agterskibet stillede meget sto-

ro krav til mahognibordener
form. Den flade agterende er
formentlig ogsä en forldarin-
geme pä bädens farün@ssigo
succes, t

1l
I

Cockpiftet, bdde s bredde N kuh 1,84 ka fomenmes..

Bjelkev@ger nedfn kantyof I
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Her fornemmer
nan bddens
lade agtersHb.

Hvem skal eje
bäden?
At den nye Sin-
kadus vil sejle
som en drom, er
Jorgen Jensen
ikke i tvivl om.
l-lan er ogsä pä
d!t rene med, at
bäden skal sel-

Lrkeret mohogni og eg
Notop nu kan bäd!ns indre
lirüer nydes uden forstyrrels!r.
De lakerede mahognibord og
de smülc formerede spantei i
eg lukkes af for oven afdeks-
bjelkeme, som ogsä er rnalog-
ni. De soft hvide billeder yder
desv@rre ikl@ retferdighed til
baden.
Aftid Laürins originäle tegnin-
ger til Sinkadus henger pä
vaeggen i vErkstedet. Og de
bliver fulgt noje, Ku4 nogle fi
steder har Jorgetr Jensen valgt
at gä lidt op i dimension. Den
storsle erdring i foüold til den
oprind!lige bäd er imidlerti4 at
bordene ogsä er linet sammen.
Det vil gore bäden stivere end
deq der blev bygget i 1939.

g!s, selv om han seh{olgelig
geme ville beholde den- Oko-
nomien tillad!r ikke andet.
Mest sa s]'nligt hamer bäden
et sted i udlandet, hvor kapsei
lads med de kostbare, klassiske
6-m!tere er meget popular. Og
den genfodte Sinkadus kan sej-
le som klassiker. Skabt afen
svenskor og genbygget af en
dansker. Sädan en bäd burde
blivo pä nordiske hander. . .

Fakta om Sinksdus
Byggeär:1939
Konstruktor: Arvid Inurin
l,@ngde over a.lt: 10,94 m
t^@ngde 'rzndlinie: 7,34 m
Brcddo: 1,84 m
Dybgäende: 1,65 m
Deplacemeot: 4360 kg

22
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generalforsamling 2004
Referat af DF,1EL's

Refe r a t.fr a Ee h e ra lfo r s a m li ng
ajhodt i Rosldlde den 20. ,}a s
2001

Dagsorden ifolge vedt@gteme.

Vdg afdirigent m.v.
Honrik Effersoe ( HE) blev valgt
til dirigeüt.
IIE konstaterede at generalfor-
samlingen var lovligt indkaldt i
henhold til vedtagteme.
Som referent blev valgt Carl Bis-
gaard. Som ort. stemmet&ller
blev valgt Villy Klausen.

Ber!tningcn
Godkendelse af besqrelsens be-
r!üring for det forlobne är.
,obn l(ltudsen ( JK ) meddelt! at
bqebirgea har vast trykt i bla-
det. JK ville derfor alene berette
om de tiltag, der.er sket sider
be.etringen udsendtes.
JK n@mte her at han har deltaget
i mgdg hos Freundeskreis Flens-
burg.
JK omtalte endvidere " Barc!lo
na Charteret ", der oohandler
bovarelse afdea maritime arv,
herunder opstiller foßkellig!

krav til, hvordan restaurering
af skibe kan/bor gribes an.
(Kopier af " Barcelona Charte-
ret " blev liemlagt til fii afhent-
ning af inter!ss!rede ).
JK nrel'nte tillige at är!ts som-
merstevne afholdes i Arhus,
samt at sommerstEvnet r ä!.r
2005 vil blive afholdt i Nyko-
bing Sjaelland.
Endvidere omtalte JK at I(SSS
er ved at plar egge et storre
st@vneiStokholrniär.
Til slut n@vnte JK at amoncer
nu bliver bragt i bladet ogpä
DF,iEL's hjemmeside til een
s:umet pns.
Herefter blev den skiftlige og
mundtlige beretning kommen-
teret af forsanrling!n :
Ole Heilnann (OH ) onskde
oplyst om medlomstallet er
stigende eller faldende. JK op-
lyste at medl!mst4llet er sta-
bil! men at der sehfolgelig er
en vis udskiftning.
Nikalaj V@.Jdle (NY ) rosre
vores nye redaktor,Sino, Ilar-
se, (SA for et godt og flot
blad.
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Efter lidt spredt debat blev be-
retingen herefter sat til afstem-
ning og godkendt.

Phner for det kommende tr.
JK n@vnte forskellige initiativer
som best''relsen har droftet :
Hvordan hindrer vi, a1bäde bli-
ver opgivet og stär gär til rundt
omkring i landet.
Kan DFAL'e etablere opb!va-
ring eller e!t. formidling til trae-
bädsfolk ?
Hj&lp og vejledning medlem-
meme imellem.
Udblgning af vores hjemm!side
til debatside.

Budget og debrt
Budgett!t for ä.r 2004 blev
fremlagt. Büdgettet udviscr et
underskud pä ca. kr. 22.000,
hvilket is@r skyldes stigende
porto- og bladudgift!r, samt at
der er afsat kr. 30.000 til en ny-
udgivelse af fartojsr!gistret.
Herefter udspandt der sig en
lengere debat, hvorfta kort kan
refereres :
SH n@vnte, at tr'&bäde n@sten
!r heh 'lrendy" i Svedge, og at
man kunne onsk! sig en
tilsvar!nde udvikling herhjem-
m0.
En sveßk hjemmeside
"trebäts4kuten" blev n&vnt
som en god og inter!ssant hjem-

meside, adressen blev neavnt
som www.trabatsakuten.nu.
Stg tt /o|n (SE) onskede
sporgsrnälet om muligheden fo.
billigere forsikinger draget fiem
igen. Hertil svarede O[ at han
tidligere havde undeßogl muligi
hedeme; men at forcikingselska-
beme hndt vores potentiale pä
ca. 300 Mde for lille.
SH opford.ede til, at vi skal mar-
kere os med hens].n til beva-
.ingsindsats - qgsä for ullassede
fartojer, som der jo e. mange af
Vi bor heve fanen og gore en
indsats!
Michael Sinding (MS\ forcslog
at DF"/EL'e skal henvende tage
kontak til bädebyggerskolen i
Helsingor. Sä kunne de ove sig
pä at restaurere en gammel bäd i
stedet for at lav! ligegyldige
ovelsesobjeller.
Ove Juhl (OJ) fortalte, at säfi!mt
vi onsker midler fra Skibsbeva-
ringsfonden, skal den historisko
dokumentation v@rc i orden.
Eventu!l stotte fia Skibsbeva-
ringsfonden gives iovrigt nor-
malt mod pant i bäden, og er der
nogen der onsker det?
HE opfordrede til at soge stotte
til projekte. i DF,,8L-regi. For
eksempel til projekt vedrorende
registrering og opbevaring af
bäde, der ellers vil gä til.

24

nFAI Rldet nr 80j,,ni r0O4

Godkendelse rf revid!rel r!gn-
skab og status
Porl Si/öelg (PS) opleste en
pletfri revisionspätegning, hvor-
!fter reglskab og status blev
godkendt af forsamlingen.

Indkomne forsleg
Punktet bortfald! da de. il*e var
indkommet nogen forslag.

Ff,stsEttelse rf kontingent for
det kommende lr
Best''relsen foresl(E u&Ddr!t
koDtingent. Forslaget blev vedta-
get.

Vrlg af forrband
John Knudsen var pä valg og
blev geNalgt.

Vllg d 2 besfyr!lsesmedlem-
met
Carl Bisgiaard var pä valg og
blev geN?lgt.
Gu$rar Kristensen var pä valg
og onsked! ilke genvalg. I stedet
blev Simon l{ansen valgt.

Valg af I beslyr!ls$supplerDt
Gunnar Ikistensen var villig til
at opstille som suppleart og blev
ialgt.

Valg af revisor og revisorsup-
plesnt
Punktet er kun akuelt i ulige är.

Eveütuelt
Ingen serlige bemerkninger.

HE takkede derefter general-
forsamlilgen for god ro og or-
den og erklarede generalfor-
samlingen for slut..
Herefter takkede JK for en god
generalforsamling.

24. mans 2004 / Carl Bisgaard

ViI ilu ksbe eller
selge?

Med en annonce i DFEL
bladet när dü Dawnatks
trebAdsenhtsiaster.
Pioat elbr lit na - kon-
tokt rcdaktionen og fd et
tilbud!

Vnlig hilsen
Redaktionen
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Med mägestanderen
i sallingen...
AfKarin Poulsen og Claes
Eriksson, Atunis VD I

DET ruLE STARTEDE for mange
är siden. Bortsct fia Iidt smak-
kejollesejlads fra Homb&k som
dreng, var det ikke rigtig blever
til noget med sejleriet. D!t bl!v
der rcttet op pä, da min gode
ven og kollega i Radiounder-
holdningsorkeshet Jorg!n
Franck var blevet skilt, og hav-
de kobt sig en spidsgatter. D!n
lä i Alborg, en Berg 45 kvm, og
hed "Ursa". Räden blev sejlet
til Kobenhavn, og jeg blev hy-
ret som gast. Og dermed lar
jeg solgt til aldre trc-damerl
Jeg kan vist.oligt sige, atjeg
kender hver krog og hvert bord
i 'Ursa", og jeg har da ogsä
stroget nogle lag maling pä det
herlige skib gennem ärene.
Som bekendt bestär hyren pä
en @ldre traebäd i lange dejlige
s!jlture, og det bl!v da ogsä til
adskillige togter m!d "Ursa".

NIEN I 1986 HA\DE skipper
Jorgen filndet sig en k&reste,
og sejlede med hende afsted
til Osloforden i sin flotte, af
mig, nt'malede spidsgatter. Der
stod jeg tilbage pä kajen, ene
og forladt, agterudsejlet, degra-
deret til bolv&rksmatros og
godt sur og tv@r! Det skal dog
siges, at vores venskab holder
endnu, og at Jorgen stadig er
sammen med Janne, som hun
hedder, og de har fret to herlige
unger! "Ußa" blev senere solgt
til Thorbjorn og har det maegtig
fint ude i Svanemollen.

I l9E6 vAR JEo ocsA n@sten
n!ßkilt, havde solgt et hus i
Hellerup og havde penge pä
Iommen.og sejle skulle jeg jo!
Ideen var al tage til det gr&ske
ohav som bäd-bums, men en
kvindelig bckendt ruskede mig
vägen.
" Itub dog din egen bäd, sÄ er
du uaflrrngig af fontyrrede og
forelskede skippere, og s.i kan
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du jo tage mig med!"
Som sagt, sä gjon og jeg fandt i
Snekkersten en lille kon 22
kvrn. Berg-spidsgatter. Bygget
i 1933, i p@n stanq den blev
synet og checket og jeg kobte
"Laura".

DET SKI,'I-LE VISE SIc at blive
dn af mit livs klogeste disposi-

tioner Mernmelig hurtigt fik
jeg en plads ude i Ikstrup
Lystbädehavn blandt hyggeli-
ge folk, jeg meldte mig ind i
DF,!L, og min karriere som
tr@bädsskipper-og nord var
indledt. Senere blev jeg ind-
meldt i d!n leg!ndariske
Sündby Sejl-forening og har
sä ligget her i snart mange iär.
Grunden til det blev Sundby

var der flere ärsager
til. Hawen IÄ t@t pä
min bop@l pä Br-vg-
geq Ursa havde
ligget her og, sidst
men ikke mindst, sä
lä der en rakke me-
get smukke treski-
b! i god og original
stand. De allerede
dengang noget @l-
dre ejere havde ar-
bejdet som händ-
verkere dels pä
Holmen, altsä Or-
logsv@rftet og dels
pä Bumeister og
Wairß skibsr@rft.
Det var virkelige
fagfolh der havde

...en Harpunlogvinders
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bygget deres bädo selv efter
tegningor afde storc koDstruk-
tor!r, og kunne man gi de garn-
le drenge til at fort@lle, sä
gjaldt d!t om at horc oftor.

DA JEG SELV senere skulle !e-
novere "Iaum", krmne jeg
trel\*e pä en klalificeret nÄd-
giwiog, som jeg ikke ville ha-
ve ftd noget andqt sted.
"Aöejdss!ddel, huskeliste
blyant. Har du forstiEt
det?...lav !l model furst... . og
sä glom ikke at sporge. . ! Du er
vist il*e helt &rdig med dft
pene skiv..hr"?". Hvis Berg
bavde sd det der....d!t skal la-
ves oml!" Omgangslone! kun-
!e ofte v@r! nog!t barsk, men
ogsä hjert!lig, og rä sku[e rnan
!!re i stand til at @dsvelge et
vist antal bojere ofi dageu.

ET EKSETT,PEL: 'Ec SKUU-E bru-
ge nogle l@ngder egetr& til de
ovorstg fribond og en bekgdd
havde lovet at tage sig afd!n
sag. tlan havde skaffet treet
inde i byetr og ville duk*o op i
Sunöy vcd &rdfteDstid. Dot
gjorde han ogsä ! ! ! Han koin pä
cykel m!d 4 egotresbord og l0
$tretresbord i fuld lcngde.
h synes han at jeg bavde
brug for. Nogle bord var bun-
det pä cyklerr ragende forud og

bagud, og rested havde han pä
skulderen.
En del aftur!n mätte gennem-
fores uden hEnder pä sttret,
hvor det gik lige ud. I-lan havde
s.ä v@ret Dsdt til at tage nogle
ge!!ldige hen!sving og afhen-
s}lr til sino medFafikanter hav-
de ban mäüe holde ind et par
stedor for at b!rolige sine ner-
ver. llan var säledes ikke helt
edru, da haa nogle timor sene-
re !ä!de ftem til Sundby Sejl-
foreniag.

HAN ttAvDE Doc ändsnßrv"d-
relse mk til at holde sig lodret
pä cyklen. "Claes... nä...gamlo
dr!ng. . . er du glad for al s!
rnig??. . . men. -.for fa6n. . .rag
min dapp! indenjeg frl-
d!l....der er 2 portgre....dem
skal vi have nu!|" Man var ofte
Dodt til al have en sterk karak-
ter og kurue sige n!j talg for
ellers blev der ikke lÄvet noget
den daS.
Egetresbordene skulle jo dam-
p!s, og det viste sig, .t der ikke
lar en brugbar wedekasse i
foroningen. Nod lcrerjo nogen
kvinde at spinde, sä jeg flk bik-
s!t et appa.tat samrnen afet
garnmelt nedlobsror, nogle
ga.rnle klude i hver ende og en
rap!r-afieNrser pä näskegas.
Storm-P. ville have gledet sig,
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Cla6 arbejd* N Lauru...

meD det virkede efter hensig-
ten,

EN roPüTDDAG I APRTL blev en
b!k!ldt, etr pensionq!t büls-
anan4 sat til at passe
'togeriet", mens jeg lige kunne

nä pä Radiohus!t til en kofi
prove. Jeg kom tilbage nogle
timer s!nere...(l time. pr. tom-
me eg..)... tr@et havde det fint
det var blevet blod og bojoligt.
Bädsrnanden \.ar og!Ä blevet
bojelig han rar nemlig fildet i



nFÄI Rl.d.r nr Rojnni to04

sovn omme bag "lauIa ' efter
at have tomt mit ol-lager under
dorten. D!t var ham vel undt,
men sä här& lar arbejd!t vel
ikke.. ! l
"Laum" fik sine nye bord
kledt op og hun blev sä 6n. Sä
fik jeg en dag b!sog afnu aftlo-
de Einar Olsen ovre pä pladsen
lige inden "tantra" skulle i van-
det. Olson havde selv bygget en
moget smuk nordisk kydser
"Skjoldungen" i 1953, var en
formidabel sejler, men kuüle
godt virke lidt bos, hvis man
ikke kendte ham. Nu stod han
der med sit bulbid!rqes, med
h&ndeme pä ryggen og betrag-
tede mit overstäede aöejde.
'l{rnmmm... jooe... jaaaae...n
ä. du har giod sädan. . . og du
har valgt at lave en skanring
der. . . hmmm..." D!r gik lidt tid,
inden han fortsatte: "det er sgu
meget p@nt arb!jde... nir man
tEnker pä, at du kun er musi-
ker!"
Den bemerkning taler rnan
endnu om i foreningen... ! Jo,
sädar kuDne tonen vere lige-
frem, men vi blev aldrig uven-
ner i Sundby Sejlforening. Men
forestil Jer at det havde v&ret
omvendt; at han havde spillet
flojte og jeg havde rost ham.
"Godt spillet, selvom du kun er
tomr!rl" Jeg havde vist lä!t et

par flade lige pä stedet!

SE.IRE SKULLE DER NYT
st@rrrü@ i sk_uden. k kom sä
til omfätte hglt ny stevn med
nlt masbspor, ny! bundstokke
og en omgang nye skruer. Sä
kom der nlt ruftag i oregon
m!d nlt lerred og til sidst nlt
coclqit i Sapele-inahogü. Alt
arbejde blev igen firlgt med stor
interesse blandet med kritik og
gode räd fia de gamle drenge.
Der manglede heller ikke ros,
og ros fi:a de helrer var som at

Aranis i en sri e afenbrise ..
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modtage et ridderslag. D!n lille
"Laura" sä ofterhÄnden helt ny-
delig ud, her pä sine gamle dagel

HELDIG!'IS VAR DET tr(E de helt
store reparationer, jeg skulle ha-
ve gang i , men jeg fik dog laert
en a.ntydning af det gamle hÄ,nd-
v@rk. Det eneste jeg har til gode,
det er udskiftning afkolbolte og
det skal nok komme for eller
senere. Jeg har da ligg!nd! et set
nye bolte, hvis nu... !l

Det var jo ikke reparationer alt
sarnmen og hele tiden. Det blev
sardelig ogsä sejlet, og der over
dot moste afDaünark. "Laura"
var en bäd man tog pä som etr
frakke. Der var plads til to, hvis
man var kaerester og tre, hvis det
var gaster. Hun sejlede rigig
godt og bjergede sig altid hjem i
god bohold.

BLANDT MANGE SFIL,IDSER hu.
sker jeg eo sldppe!-!nsom tur til
Skagon fra Anholt i et hug i lidt
fäsk sydvestlig vind. Agten for
tvers, som jo er guf for en spids-
gatter. Alle klud!ne oppe og sä
ellers barc styr mod nordvest
med 5 og en halv mil. Jeg anlob
Skagen dodr@! men ved godt
mod. Og si ville motoren ikke
starte. Viren havde ikke veeret i
brug i flere uger, sä det var nok

ärsagen. . Jeg mä have set lidt
rädvild ud, da en Skagenfisker
prajode mig fra sin kutter. "Kan
du sttre dine sejl....??" Joda
..det mentejeg . "I-!g dig i
roven pä mig ... .sä gär vi ind
for fuld hammer... .og duperer
borgerskabet. . . ! | " llall baoede
vejen og jeg kydsede ind d!t
bedste'l-aura" kunne....ind
med stramme sejl... rundt og
kludene ned...urpti -...sä läjeg
og wggede uden pä vores
fiskewen i a roligt bassin; fi
for alle de andre lystsejlere.
Trethed!n mä have meldt sig,
ogjeg rnä v@re faldet i sovn,
for lige med et sä lä dor pä
d@kket to kilo hummerhaler og
en Pose med s!ks Sronne Tu-
borg. ""Sä... somand... haleme
skal lige koge i 15 minutter...og
bajeme skal du bare h@lde lige
ned..!1" Det var fiskoskippo-
ren, der bavde forbarmet sig
over mig og ville sorge for rnin
aftenskaliing. Jeg gik tidligt til
kojs met og tlst..!! Hyggelige
folk...de Skawboer.

PA TRoDs ar DE MANGE dejli-
ge ture i S22 D3 "l-aura' sä
kunn! det dog il*e skjule skip-
perens alder og udtalto onske
om mere magelighed. Hven ä{
til september skulle jeg til ud-
rctning hos rysioteralqrten, sä
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onsket om !n stone tr@bäd
kunne ikle longere negligeres
og der bl!v da ogsä set pä et
par l@ngere bäde. Jeg sä bl.a.
pä on aeldre 6-meter i Kalovig,
men den havde kendt bedre
dage og ville have giv!t mig
därlige nerver. Jeg har senere
hort at d!n er griEt til, desv&rr!.
Der blev ogsä set pä et par stor-
re spiögattere, men ingen
fandt ü,äde for mit kritiske btik!
Min hang var til de lidt slanke
spidsgattere; Robert Jensen
eller en Hansen-Springer. Mon
i 1997 havdejeg modt Karin ,
som uden sejlerfaring lagde sin
skEbne i mine heender. Hun
modte op til treff!t i Fäborg
udrustet som til Polar-
exp!dition og penge pä lom-
men til hjemturen, hvis kemien
ikke passede. Der blev ikke
brug for polar udstlrst og Ka-
rin sejlede hele vejen med hjem
til Sundby....og korn til at hol-
de af lystsej lads og aldre tr@-
bäde...og mig!

I PASKEN 1999 SAD vI i restau-
ranten i SSF og spiste aft!ns-
mad efter en dags bäd-arbejde.
Vores gamle ven, Arthur Schal-
demose (Swift), prajede mig:
"Kom lige herov!r . . . og tag 2
bajer!.med.l" Han kunne for-
talle, at Bemhard pä Fejo ville

s@lge sin Springer "Aramis" og
at den ikke var annonceret end-
nu. Mit hjerte slog lige !n extra
tur og häret rog lige i vejret .
Horte jcg rigtigt?
"Da er sgu lige noget for Jer",
var Schaldemoses or4 og det
havde hanjo ret i. Vi anange-
rede en udflugt til F!jo mod
Arthur og efter at have smagt
Hennys sild og set pä Springe-
ren, sä var den sag klar. Der var
ingen tvivl overhovedet og vi
blev de nye ej!re af "Aiamis".
Fal4isk blev vi kun de tredie
ejere äfbäden, og siden byg-
heren Sven Olsen og fru
Thekla kom til Sundby Sejlfor-
ening i 1949, sä har den ligg!t
her. Bortset fra opholdet pä
Fejo da Bemhard Jeppesen gik
pä p!nsron.

DER vAR DA TDLLER n<KE et
oje tort i forcningen, da vi an-
lob havnen i pinsen 1999. Nu
kom "Aramis" hjern igen....!l
Og i samme andedmg havde 2
unge paf fra Dragof set sig !?r-
me pä lille "L,aura". 14 dage
senere stod hun ud af havnen
pä vej til Dragor, hvor hun hav-
de ligget som lodsens lystbäd
for 40 är siden. Sädan gik tin-
geno op i en hojerc enhed.
Bortset fra nostalgien sä er det
ogsä et unik skib: sädar en
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Springer. Den gamle perfekio-
nist M.S.J. I-laos!n ville godt
lave en modeme spidsgatter,
rnen lidt l6ngere og lidt slan-
kere end klassebfiene. llansen
vill! ogsä geme have lidt mere
fart i skude4 men vi har stadig
lidt svert ved at folge med Ut-
zon.bädene.

M-ÄsKx LrccER DET hos skip-
peren, men vi har en Ton ekstra
at fl)4te rundt med. Til gen-
geld er der ingon tvivl om, at
tlansen tegnede de mest har-
moniske bäde med de mest
perfekt! spring. Vi fik en me-
get velholdt og velbygget bä4
men var dog no& til at udskifte
al gammel l&nedsdug; den
havde ogsä liggot pä bad!n
siden byggeäret I 949. Det er et
storre arbejde, men det lader
sig gore hvis man er to til det.
Det vigtigste er dog at skaffe

Aramis renoveretl

den rigtige l@rr!dsdug
og sä udstyre sig med
tÄ,lmodighed. Dugen pä
dekket eller pä ruftaget
vil i starten bule lidt for
meget i solskin eller i
regnvejr, og for en uer-
faren san sjel er det
ikke et smukt syn. Men
det retter sig ud med

tiden; det sorger natüen for og
sä er der ing!n der kan se nogle
problemer der. Vi ligger inde
med gode räd og materialevalg
og hvor det kan skaffes, sä I er
velkomn! til sporge. Man kun-
nejo ogsä skrive en artikel om
montering af n]'t l@rred pä d@k
og ruftag!

"A.RAMIS" HAR Jo I tidens lob
indkasserct et par wrdenngs-
pr&mier. I 1996 pä Fejo hvor
den da var i Benhards lare-
t@gt. D!n neste fik vi tildelt i
Nyborg i 2000, vores forste
traef som de nye ejere.
Sommertreffet 2003 sä vi frem
til med stor sp@nding, mest pä
grund af de store forhold:
Classic We!k og det store antal
bäde. En masse hyggelige men-
nesker og mäske nye bekendt-
skaber. MÄske kunne der blive
en rigtig spidsgatter-klasse til
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kapsej ladsen; riglig konkurren-
ce? Det gik over al fonent-
ning. Unge Jesper fra "T6islen"
blev hyret som gast, og med
hans kendskab til kapsejlads-
regleme var han et rigtigt godt
hit. Vi var dog n@r blevet v,ed-
ret af l2-meteretr "Ostuind".
Der blev protgsteret mon den
blev senere afvist pä gmnd af
manglonde protosdlag. I husker
nok, at det bl&ste 8-10 sekund-
meter den onsdag... I Jeg har
dog hort, at skipperen senere
fik en skidoballe af lobs<hefen
fia Svendborg Sund Sejlklub,
og det !"r jo ogsä meningan
med at protestere. Godt arran-
gement, alt firngerede som det
skulle og en riglig fed kapsej-
lads pi Lunkebugten. "Ammis"
fik sig en {erde plads i lobet.
Dorfor mente vi heller ilike, at
der var pr&mie til os. Men vi
skulle snart blivo bel@rt om de
fakiske folhold. !! Claes lä
onsdag sidst pä dag!n om Ie
og smäslumredq Karin var i
bad og alt var idyl i d!t pragt-
frrlde sommervejr. Sä som l)n
fra en klar himmel brod det los.
Räben og skigen og b6ger-
klang... !l Vi havde glemt alt
om vurderingspramior pa Val-
demars Slot, for det stod il*e
rigtig tydeligt nog!n steder. Vi
troedo det forgik om fredagen,

til festeq som det jo plejer til
vor!s tl@f-

I I-oBET Ar lvßcET kort tid
var Formanden og Forman-
ditden og Ove Juhl og Marie
og ca. 50 andre glade menne-
sker om bord pä " Aramir"
Arsag: Den gyldne Harpun-
log !?r i Jubil@ums.äret 2003
tildelt Springeretr "Aramis"
fia Sunöy Sejiforeningl!l Vi
blev noget paf..fruen og
jeg. . men ogsä meget gliade og
stolte. vi gor hvad vi kan for
at holde bäden i original
sran4 og vi sl,nes at vi i
DF,!L har en k&r pligt at
lEme om det gode danske
händverk. Derfor rar det en
stor ere og et skulderklap at
modtage tlarpunloggen i ju-
bileums-fuet. Da vi efterhän-
den kom til kojs, lar hverken
vi eller de n@rm!ste besst-
dnger helt edru. . . for at sige
det mildt. Nu hax vi äet sovgt
ud og taget os samnen til at
skive lidt om at vere
tr@skibsejer og om at v@re
medlem af DF,;EL. Og sä ses
vi i Arhus til sommer, hvor vi
moder op med godt humor og
Haxpunloggen til detr n&ste
smukke og vaerdige mo&a-
ger. Pä gensyn i vores hygge-
ligo forening !l
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DFIEL! bädmärked

DFEL s bädntarkzd fr hedet.

Nu kommer DF.EL-annoncer
i bladet og pd nettet
Nu kän dü finde bäd-anoncer
pä DF,,gL's hjemmeside. Det !r
de samme annoncet, som du
ser i bladet, metr der er o{ie
meget bedre billeder pä hjen-
mesiden. Samtidig näx DF,!L'S
armoncer ud til et langt storre
publihrm.
Det ny initiativ er provekort her
i foräret, og fia og med dette
nummer af blada ffr alle an-
noncer automatisk dobbelt pla-
cering. Det koster ikke noget
ekstra. Annoncen pä nettet ryk-
ker vi ind, sä snart du ha! be-

stilt din aüonce. Du b!hover
altsä ikke at v!rte pä, ar bladet
ska.l udkomme. Men bliver bä-
den solgt, for bladet udkom-
mer, skal du naturligris stadig-
vek betale den ffrlde annorce-
pris. Og priseme er:
Helside 600,-
Halvside 400,-
Tredjedel side 300,-
Kvartside 200,-
Sjottedel side 100,-
Klik ind pä www.detaele.dk og
las mere om dine muligheder
for at annoncere,
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Deffinen, et klenodiefra 1930
Delfinen er bygg!t omking I 930 i Stubbekobing. Fyr pä eg og asl
mahogni overbygoing. Solomotor, 7 hk. Bäden er lidt af et kleno-
die, men den trEnger til renovering. Har !@ret i farniliens eje i ge-
nerationer. S@lges kun til kyndig person, som vil sikrq at denne
perle bevares for eftertiden. Til gengeld er prisen ikke det afgoren-
de.
Kontakt Lis lIalson, 5596 0114 for erligere information.
Se mere DA vwv.defaele.dk

SYorknan
Bygget i Norge 1966. 3l fo4 2,16 bred, 1,5 dybgang. Oregon Pine
pä eg, d&k i toak. Cockpit og rufi mahogni. Blanklakeret over alt-
Mange gode sejl, 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. Se nere oä vttw.defaele.dk
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Corcair 28, 110.000 kr
Volbyggot langkolet tr@bäd - hav-
krydser - desigoet i 1959 af Slaby-
l,aN!n - bygget i 1969.
Flot og velholdt familieturhärl sclges
grundet manglende tid. Lerk pä eg,
hvidla&eret fäbord, flot mahogny apte-
ring. Elegant t!akr@sd&k, Buch
loHK deiselmotor, rulleforstag. God
firnktionel indretniDg med toild og 6
kojepladser. Langde 8,5 m bredde 2,7
m dybgang 1,4 m vegt 3650 kg.
Udstyr: GPS l,avigatot ekkolod, VHF
radio, 2 ankre, spritkomftr, 12 V kole-
box, sglvstyrer, coclqittelt, gode sejl
(stors!jl, genua, spiler mm), diverse
soKolt.
Medfdlger: Stativ og "vintertelt" stor
solid tremmme med presenningsover-
d@kning.
Evt.r Attmltivt beliggerde havneplads

i Brondby havn. Kan beses i Brondby Hara
Henvendelse Ole Willert 3641 61?6 eller
Jacob Ronnenfelt 2088 9665. Se nere pa.,er1,. .defaele.dk

Klinkbygget galfelrigget krage jolle
En meget kon og velsejlendejolle pä 5 x 2 rq dybgang 70cm.
t"e* pä eg med dek og spmyhood (ex. "Sara" af Brunshuse)
l0 HK YANMAR indenbords motor, GPS osv.
Jollen fiemstär som ny og er blevet pass!t og plejet uden hensyn til
penge. Er hm blcvet sejlet 3 uger om &et, er ell!rs opberar!t in-
dendors. En Brenderup trailer medfolg!r, hvorpä mast og bom til
gaffelriggen kan stuves.
Et enestäende tilbu4 s@lges pga. dodsfald.
Pris 70.000 kr alt incl. Honvend!lse Barry Pope tlf. 24259780
Se nere pä w*w.defaele.dk
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G affe lr ig g et s p i ds g att e r
Klinkbygget spidsgatter, laerk pä eg. Gaff!lrigget med bolspryd og
rode sejl. Fok og klyver pä rullestag. Bäden er gennem de senere är
blevet totalt renoveret. Alle sidebord unde. vaDdlinien er udskiftot.
Alle stominstallationer (tokredssystem ) og kabler er nlt.

Sejl (stor. fok, kl''ver), nast-
Iobonde rig, sarnt kaleche er
ligeledes n!,t og motoren
(Vo lvoPen taMDl lC ,23
hk) er gennemrenoveret. Bä-
den fiemstär ualrnindeligt
velplejet. hvilket den ogsä er
blevet, og selges udelukken-
dc pä gnrnd afhelbredsmas-
slge äLrsager.
Pris kr. 87.000. Kontak tlf.
9144 tt53 2483 2630.
f;e nere pä wwlc.delaele.dk

ModiJiceretfolkeb,äd
Bygget afJohansson i Fäborg 1978 i l@* pä eg. Kun 6n ejer.
Turbäd med selvl@nsende cockpit, 6t bord hojere end nonnalt. 4
kojer. 4 hk. Mercury m.
largt b!n. Bomtelt. Stor-
sejl 1999. Fok 2001.
Stonnfok. Nye vant 1993.
Har v@ret vidt omkring,
bl.a. : Oslo, Cötakanalen,
Bomlrclm, Oland, Got-
land, Polen. Ligger i Kol-
dmg.
Pris k. 55.000.
Tlt 7557 20s5.
Se nerc p., trvw.defaete..lk
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