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Logbogen

5. januar Sidsle fr ist for forslAg l i l  generalforsamlingen
Hrrsdu\i l  str l l(  (r tor\tag rr l  DFAt s g(jrcrr l forsrD)l iDg.-.krldrl
scncst 5. ianuar scndc dct til formandcn cllcr sckrotaJrcn

12. januar Aben bäd i Hellerup
ScTnS Vicloria- 12 lanuarklokkcn 19- or,cr for Rlmarksrcl 9l_
Hellerup Se mere inde i bladet

29. januar Aben bäd i Kalvehave
S( NKcr Joan( og optct \ erji,jr \ (d L,dsrgl.fl \4odcsrcd Sr.Jtklub_
bcn Ulrsunds Llubhuq. t.r lrcharc Harn Lloklcrr l{  Se nrcr. rndc r
bladct

2. februar Sidst! frist for artikler og annonc!r
Vil du havc anikler cllor amronccr ürcd-i DF,4L-bladcts febmar_
nunmcr- skol du aflovcrc dem til rcdaktioncn scncst 2 fcbruar Bla_
dct udkonnner sidst i februar.

5. februar Vintertrefi Svendbors
Modcsted.klokken l,t Svcndborg Amitor Scjlklubs hus. Fergcl.cj
19. Svendborg Stort program. se ddaljerno indo i bladcr

5. marts Aben bld iHlrby, Fyn
Se NKcrenJuvelog 6mR Noreg l Mod op klokkcn 14 paTrundc_
rupvoj .18. 561t3 Harb\. F\'n Sc mcro ont arrangcmcntct indc i bla-
dot.

l2.marts DF,.f,L generalforsamline
Mcrc om tid og stcd i Destc nummcr af-bladcr.

26. marts Äben bäd i Lynes
Sc 7mS Corall  Vi nrodcs r L\nes Sejlklubs klubhus klokkcn 13.
Les nrere om arr:lngemcntct jndc i bladet
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Kim Devantier. Bakkedannnen
4 Balle. 4735 Mem
Spidsgattcr. "Bu\"

Mcdlcmmcr med cn bad mcrc:
KaÄrc Sorcnscn. Ancmoncvcl
15. 7600 StnEr
Spidsgatter. Olebid "Run"

Keld Pedcrsen. HavdrupveJ
139. st.2720 Vanlose
Spidsgattcr "Marjanc"

Har du skifet bäd..?
Det cr sjolt at folgc mcd i.
hvilke bäde. som er med hos
DF.!L Husker du ät fortelle
foreningcn- hvis du har skiftct
din bäd ud med cn anden aldrc
l]stbad? Sä bringcr vi gerne en
notits her pä sidcn!

ar nu badcn cr kommct pa land. frostcn ncldcr sig-
og isblomstcmc brcdcr sig pa rudcn. da cr dct tid! og ,sbtomstcmc Drcocr slg pa rudcn. cla cr clct tlcl

tilat t&nke. bade frem og tilbagc. Vi afholder generalfor$rm-
ling d. 12 mans 2005. nörmcrc folgcr om stcd. mcn det der or
vrscntligt cr, at vil du havc noget droftct pa hojcste plan. skal
du indsende dit forslag til sckreteren (formandcn) indcn 5.
januar- sä det kan blive udscDdt sammen med indkaldelse og
andct matcrialc. Nermcrc lolgcr i n@stc nummcr afbladct.

I DF,!L har det lenge verct kut\mcn. at vi ikkc prov!de- at
planlaggc pa megct lengcrc sigt cnd
trl nestc sommerst&vne. mcn i for-
bindelse med bevaringsprojektet er
dct nodvcndigt. at kiggc i krlstalkug-
lon og se lidt langcre frem. Bestvrcl-
sen vil i dcn anledning modcs i \rcok-
cndcn d 12- l3 novembcr. for at dis-
kutcrc og planleggc. Rcsultatct cr
sclvfolgelig ikke givct. men Jcg er
sikker pa. at vi bagcfter er klogcrc pa
hlad vi cr godc til. hrad vi kar og hvad vi ikkc kan, og hvor-
dan vi sikrcr bcvaringen af dcn dcl af kulturarven som vi har
kobt os til at bevare.

Vi cr ikke alene- dcr cr andre foreningcr. savcl her i landct som
i udlandet. der hsger om treskibsarvgn- j eg tror pa et samar-
bcidc mod sii mangc som muligt- cr vcjcn frcm
I europ&isk sammenheng har European Classic Yacht Unron
tidligere veret en samarbejdspartner (classic Neek 2003). der
har dcsv&rrc verct mcgct stillc ornkring dctte sanarbcjdc. mcn
dcr er hab nu om. at dct vil kommc op at sta i lobet afforarct
Jeg har pcrsonligt investerct cn del tid i droftelscrne om hvor-
dan vi vidercforcr sagcn. og vil i dcn forbindclse opstillc til
dcn kommendc bcstlrclsc. isar mcd hcnblik pd. at man ogsa
rnlemationalt tilgodeser de 'smä" bade

Velkommen til nve medlemmer
Ib Andcrsen- Sandalvenget 9.
5700 Svendborg
Stottcmcdlcnr

Lassc Thielfoldt. Abbctvedvcj
2 F. 4000 Roskildc
Ved at kobe bad

Mikacl Klausholm. Cravcnsga-
dc 13. 3 . 9000 Alborg
Strandbrkrldser "Pemille"

Cittc & H. C. Cörzsche
Götzsche. R! tterbakkcn 12.
I th- 3000 Hclsingor
Nordisk Folkcbad "Frcgattcn
Ophelia"

Jens Hcnrikscn. Hrldcbakkcn
13. 3070 Snckkesten
Halberg P28 "Frigg"

lan Christiansen. Adelvej 46.
Taulov. 7000 Fredericia
Kctch 40' "L] dia"

Knud Erik Jensen. Skibsgade
14, 9500 Hobro
S*cl l  2 "Solo"

Hcnning Lücho\, Osterk&Ncj
5. 9240 Nibe
Motorsejler "Pondus"
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Havli| Entypebdd. konstnßret a:fA. Lihdholn 1912. I alt blevfehl
häde bygget son skoleb/tde til KAS. men klassen slogikke igennem-
Den äbne böd havde Gunterrig.
Lengde o.a. 8.00 n. Inngde v.l. 5.00 n. Bredde 2.12 m.
Dlbtgäende L20 n. Deplaceneht 1.520 kg. lkjlareal 3l kvtft.

DFfl Rld.t nr 8t nnr..mh.r r00t

"Sportslig set var Baadenc en
Sukces, de var rummelige og
lefte at gore klar til s!jlads,
men man havde ventet en langt
storrre Udbredelse afd!m, end
Tilf@ldet blev. Der er aldrig
siden blevet b!,gget til Klassen.
En af Aarsagemo hertil nr.ä sik-
kert soges i, at Baadene ikke
var serlig stabile i Kuling og
So, det er saaled!s sket !t Par
Cange, at cn Havlit under
haardt Vejr i Oresund bordi;ld-
te og sank."

Ingen havde regnet me4 at no-
gen afde gamle Havliter stadig
eksisterede. Men her i elleräret
dukkede en annonce op pä en

Historisk dansk bäd
fundet i et skovbryn
AfSimon Hanseh

Pä en mark 300 km nordost for
Helsingborg stä en historisk
dansk bäd og forfalder. Det er
en afde i alt 5 llavlitt!r. som
blev blgget ibegyndelsen af
ärhundredct. De fire forstc fik
navnene Ost, Vest. Syd og
Nord, medens den sidste og
femtc fik navnet Nordvest.
Biiden pä rnarken er Vest. og
ejeren, laif Bengtsso4 vilger-
nc s@lge den eller miiLske dl-
med for@re den v@k.

En historisk bld
Havlitten kom til verden, da
KJobenhavns Amtor-Sejlklub i
l9l2 udsendte en ny entv-
peklasse. D!n ny, hurtige kap-
sejladsbäd, skulle fung!re som
skolebäd i klubben, men rar
ogsä tenkt som starten pä en
n), klasse.
Konstnrktion stod kammerjun-
kcr A. Lindholm for, og biäd!ne
kostedg den gang omkring
1.500 kroner hver at bygge.
Om d! fem bäde b!retter bogen
Hvid! Sejl sädan:
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svensk hjemmeside. Noget sä
sjrldent som 'En dansk skar-
gardskrydser fra ca. 1900" blev
sat til salg. Faldisk kunne inte-
resserede ! bäden ganskc gra-
tis. DF,!L kontaktcde ejcren.
og lidt efter lidt stod det klart,
at bäden kun kunne v@re Hav-
litten Vest.
Imidlertid havde ejeren netop
näet at for&re bäden v@lq men
det lykkedes DFÄL at fl kon-
tak til den nybagte ejer. Han
havde adskillige gamle bäde
stä!nde, og sä gemc, at Vest
kom tilbage til Danmark.
Vest's gamle klub, KAs, er
sterkt interesseret i, at g b,fulen
hjem til klubben igen. Men
klubben har ikke penge til at

bekoste en renovering afb&lon.
Og desv@rre er det ind til dato
ikke lykkedes at finde füvilli-
ge, der vil binde an med opga-
ven. En kontall til Danmarks
Museum for L)stsejlads giorde
det klart, at museet desv@rre
heller ikke har ressourcer til at
tage imod den historiske bäd.

Stlr pl marken og venter
Vest stär stadig pä d!n svenske
mark og venter pä en ny ejer.
Billedeme viser, at bäden har
6st rufpa, og at den i det hele
taget tr.enger til en grundig
renovering. Men opgaven er
ikke storre, end al nogle entusi-
aster vil kunne gore det selv for
smä penge.

Den oprindelige Gun-
ter-rig er fors!1rndet.
Men den kan genskabes
ved hjelp af nogle over-
givne tr@master, og
dem ligger der en del af
rundt om i mast!skure-
ne. Gunterriggen har
som gafrelriggen en
gaffel, men den peger
lige op, og sejlet mind!r
derfor om et bermuda-
seJl.
D@kket er stadig af
planker, som l|ar veret
d@kket med l@rred.
Kigger man nojere ef-
ter, kan man s! den fine
profil pä br@ddemes
underside, en säkaldt
perlestaff Sädan skal
gamle deksplankcr se
ud!
Hvis det kibler i fingre-
ne pä bladots l&sere,
kar de kontake den
nuverende ejet lrif
Bengtsson telefonisk pä
0046 7052 4130t.



Vil du hjrelpe med at kort-
legge de truede lystbäde?

Flere steder i landet er
frivillige gdet i gang
med at kortlBgge truede
Iystbdde. Der er stadig
plads til Jlere..l

I det sidste nummer af DFAL-
blad!f tog vi hul pä DF,,!L'S
initialiv til at kortlegge truede,
&ldre lystb.Ab. En r@kke med-
lemrner har reageret, og der er
nu kortl&ggere flere gtedor i
landet.
Som kortet viser, er der stadig
mange 'hvide plettei', og der
er ogsä brug for hj@lp hos de
personer, som allerede har
meldt sig.
Kortlegningen gememfores i
lobet afvinteren, og alle kaü
d!ltage. Har du lyst til at v@re
med, kan du kontakte Simon
Hansen, som er ansvarlig for
b!ra.ingsindsarsen. Telefon
49194599, mail
po!t@simonhansen.dk.

nFFl Rl,'i.r nr t) nN.mher tlyl4

NordsjEll.nd
Jac.b Floche og Simon llanserl
post@simonhansen.dk

Roskild. Fjord
Soren E. Jensen
soeren.eyrich jemen@mail.tele.dk

R.rvi& Nykobing Sj., Odden
Villy Klausen
kongeskov@fi rma.tele.dk

Sydsj&lhnd og Sydh.vso!rne
Ove Juhl
post@oju.dk

Fvn
Carl Bisgaard og Jorgen C. Heide-
mann
jhe.hjem@websp!ed.dk

Hobro til Horscns
John Rauth Knudsen m.fl.
johnrauth@stofrnet.dk

Limfiord!n
Jens Aage Jonsen
jaaj@tolboel.dk

ftFFl Rl d nr t) n^lpmler rann

Kresfor kendere
Her er et par detaljer fta bädebygger Jorgen Jensens arbejde pä en
replica afden beromte 6m& Sinkadus. DFÄL inviterede til äb!nt
hus hos Jorgen Jensen
og nybyglingen sidste
vinter. Siden da er der
sket en del.
Du kan folge med i
byggeriet pä nettet,
w\wr'.boatbuilder.dk

10



Det var der
en grund til...

i havde forladt
Stdmstad og var

stukket nordud. Vi ville til Fre-
deriksstad lig! over gr@nsen til
Norge.
Som sedvanligt, nar der skal
sejlcs sv@rt tilg@ngclige stc-
der, sad jeg ved roret.
Iris b!herskede sokortet, og
kom med instrukser: "Den boje
skal vi have om bagbord, og
när vi har passeret to sker, skal
vi drcje skarpt til bagbord."
Bojen blev passeret, og man
kan vel telle til to.
Dot kunn! MAN bare slet ikke.
Hvor stor skal en sten v@re, for
d!n taller for et sker?
Jeg mente, at de to var passe-
ret- Mcn Iris mcnte, det forst
var neste gang.

lDu kan da se, her er masser af
vand(, holdt jeg pA.
Motoren pä tomgang. ekkolod-
det pä ftld kfaft.
Lige sä forsigtigt som et pind-
svin i paning folte vi os frem.
)12 metet 8 metel 3 meter nu
er vi ude aldet smalle - 2 mc-
ter<i BUMP.
Nu kender vi den sten ogsä.
Der skete ikkc nogct. Vi glcd
stille over grundell, og nu var
der 5 meter vand igen. Vi var
ude i dct afinarkede lob.
Sved pä panden. Op med sejle-
ne, nu skal der sejles rigigt.

Kulturkloft
När man forlader Sverige til
sos, forlader man civilisatio-
nen. IALA afmerkningen, som

DFAI Bldel nr R? n.v.mh.r 7iI).1
tlFÄI Fl,.lFr nr ,t7 nN.mh!r tml

er konsckvent og velfungeren-
dc. bliver da ogsä brugt i No.-
ge. Men d! har ogsä deres
gamle afmerkning, som er bo-
jcdejemst enger. Pä nogl! af
dem er der en slags fingel som
peger til siden. Peger den pä
grunden. eller viser dcn hvad
vej, man skal sejle?
Det kan v@re svert at huske.

Sokortet givcr ikle megen
hJelp til disse tilfaelde.
Eftcr sigende navigerer nord-
m&ndene pä den simple rüdq
at de holder en skistavs afstand
til klippeme. Andre sovejsreg-
ler kender de tils]reladende
ikle. De passerer dig for ek-
sempel den forkerte vej i snev-
re lob og sä videre.

lbrlduerehs bäd Nirvana fortojet i Gmndstud.
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Landet er smuld. skargärden er
smuk, folk er flnke. alt er el-
lers godt.
Indsejlingcn til Frcderiksstad er
op ad balke. Elven, d!r pass!-
rer geinem bven lober med op
til fem knobs strom. sä moto-
ren gik for fuld kraft.
Vol fortojot i Frederiksstad
skulle vi op og proviantere.
Her mä man da kunne kobe
fisk. Det kunne man til nod. Vi
kobte et glas marinerede sild
og lidt andet. Nu skulle vi ned
og have cn sildemad og en
snaps oven pä de enorme stra-
badser.

Nedtur
Her gik virkelighcdcn i al sin
gru op for os.
Snapseflasken. der ellers var
uro{t, havde tabt indholdct.
Den stod pa sin hJ,lde i pantr.v-
et og sä hel ud, men bunden
blev stäende da flaskcn blcv
loftet. Stodet, ell!r den blide
beroring afklippen havde släet
bunden ud af flasken.
Norgc sommer weekcnd og
alt det der. Sildomad udcn
snaps e. nu cn därlig blanding.
Hjemturen gik over Skagen.
Det var det n@rmeste civilise-
rede punkt.
Det lo vi mcgct afden so1nmer.

I
I

Gled dig til
flere sejlerhistorier

Ku'du li Gorms hislorie fra
Norge? Sä gled dig- der er fle-
r! historier fra Gorms pen pä
vej til DF,,El-bladet. Hvert
nummer h!lt ftcm til sornm!ron
vil indeholde en afcorms smi
fortellinger- Og det er da lige
til at blive i godt humor af. Vi
tor godt robe et par aftitleme:
"Storvildtjagten i Roskilde",
"Dus mod duen" og 'Og hvad
kan vi sä lare afdet..?'.

Mäskc har du ogsä solv nogle
gode historier liggende i skri-
vebordsskufren? Find dem
fiem og send dem til DF.,EL-
bladet. Et par gode illustratio-
ner er ogsä velkomne.
Kontakt redaktsr Simon Han-
sen pä telefon 49194599 eller
mail pa postf.rsinonhaüsed. dk

I
I

Gom Boq er 59 är, oqhar v&ret pä vandet allc ären!. Folst med
foreldrene og de mange soskende. Siden med venner. og i 1962
kobt! Gorm sin forste M4 en piratjolle.
Senere blev det i 1967 til en sospejderbäd, kragejollen Luffe,
som er tilbage i rollen hos sospejdeme i Sydhavnen. I 1982 Lob-
te familien - nu havde konen ogsä noget at skulle sige - 3E m2
Ulzonspidsgatteren Astral, som fik pnemie for god bevaring ved
stEvnet i Kerteminde. I I 996 Lune Gorm sä omsider overtage
mahognihavkydseren Nirvana. som han og familien gerurem
mange är havde baft et godt oje til.
Desverre tillade. Gorms arbejde som gmfisk dcsigner ikke. at
han deltager i stevnem!, da disse altid ligger i midt i en dend-
line for nogle blade. Gorm har tidligere veret med til at lavc
DF,igLs blad gennem nogle är. Iigesom ban har lavet tilslnsbo-
gen og farto_isregistret. Sä marge er stodt pä Gorm Boas na1.l1 i
tidens lob.

L4
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hele vinteren!
Aben bäd

lgen i ar invilerer
|)I'ALs ncdlemmer tiI
vinler-basog pa bade-
plodserne. Her er chan-
cen Jbr at snakke trcehad
oll se nogel snukL

Onsdag den 12. januar
7mS mctufil
Vi modes klokkcn 19 over for
Rr marksvcj 91, Hellerup. Derr
gamle R\vangs Kascmc.
Victona er ved at blive renove-
ret helt fra bunden.

Lordag den 29. januar
" Udsigten" og Nordisk
Krydser Joane
Vi modes ved Scjlklubben Ulv-
sunds klubhus pä Kalvehavg
Ha\.n kl 14 Hcrfra korer vi

Slendborg kl. 14.
(Ved den mnde h stbädchavn)
Herfra gitr vi til den nerliggen-
de badeplads og scr og horer
om do to klinkblggede spids-
gattcrc Marcn og Spra\'. dcr
star side om side under tag pa
denne gamle badeplads.
Hcrcftcr koros op til Tom og
ser og horer om hans finc 38
k\ m. Spidsgatte. Sage, d!r stir
ovcrdekket hjcmmc i hans ha-
ve. Herefter er der mulighed
for at fr et kig ind og se
Sr cndborg Scniorverksted- og
vi slnttcr afmcd (egen med-
bragt kaffe) tilbage i sejlklub-
bens hus, hvor dcr
ogsii er mulighcd lor at kobc ol

el ler rand.
Allc er vclkomnc- men da vi
gcmc vrl v&re ladt oriente.et
om hvor mange der ril dcltage.
bcdes I lige givc bcskcd pa Tli
6221 5291 scncst ct par
dagc i fonejen
Venlig hilseD - og pa forha-
bcntlig gr;ns]n. Hclgc. Spral

Lordug den 5. marts
Nordßk Krytlser Juvel
og 6mR Noreg III
Vi modes kl. 14 pa Trundcrup-
vcj,l8. 5683 Ilarbl , FF.
hvor begge baide star i cn ladc
hos Mads Lildholdt
Bagefter er der kaflc hos Carl
Bisgaard.

Lordag den 26, marß
7mS Corall /ra I9I7
Vi modcs i L,vnes Sejltlubs
klubhus kl I3 til cn kop kaf-
fclol. Her vil Torben Juul Lar-
sen vrse et lille hsbillcdesho\\
afComll.
Ca kl. 15 vi l  visä kore ud t i l
hallen. hvor Corall stär- og be-
sigtige dcn gamlc damc (ca l0
min. korsel).

samlct hcn og scl t@rRlt vod
Udsigten og derfra hen til Joa-
ne og sä tilbage til l(alvohave.
hvor dcr cr kaffc mcd kagc i
Sejlklubbcn Ulvsund

Lordag den 5. febraar
mnrcrtef
Vi modcs vcd Svendborg Ama-
tor Sejlklubs hus. Fergcvej 19.

Süals sl.e\n kaUatr?s

F
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i Sverige 2005
Svenskernc fejrcr cn hcl stri-
bcjubil$cr i sejlcrvcrdcnen i
2005. Pä broderfolkets eget
sprog lldor dcr siidan:
"Ar 2005 ryllcr Kungliga
Svenska Segel Sällskapet.
KSSS, 175 ar och Svcnska
Soglarförbundet. SSF- 100 ar.
Dct ska vi fira under nägra
festliga veckor illda av eve-
nemang. trevlig samvaro och
avkoppling Sverigesunika
kulturskatter av motor- och
scgüngsyachtcr ger dcltagarc

och fukiidare ftänga minnesri-
ka upplevelsor.
Excmpel pä akivitctcr:
a. Segla i Stockholms unika
södra )tterskärgärd
b. Helfestliga dagar i Saltsjöba-
den.
c. Vi bläser liv i klassiska Vis-
b,'_scglurgcn.
d. Spainnnade jubileumssegl in-
gar i Sandharnn.
c. Konvojfürd pä Cöta kanal.
Sveriges litngsta äventyr."

PA Dr'ÄLr hjenneside.
w$ v.defae I e.dk tnde /'Sids tc
nyt" kan der dovnloddes ind-

The Scandal
Beauty Trophy

DF,{L-hladels udsendle reporter, Ove
,Juhl, har vteret til kapsellads i Stock-
holms sktergarul. Verdens snukkeste bade
Jy';tr'r on vtrJcns grinne.stt' 1,okal.

nrobil yacht ser-vice
Alle former for reparatloner udfores.

Xan foregä pä vort varksted
eller "pä pladsen'.

Stor efaring i aldre trabäde.

Ring til bädebygger Thomas Agerbirk

Telefon 2637 3165
Emaih yacht3ervice@firma.tele.dk
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idst i September var vi
pä forl&ngot $cckend-

turtil Stockholm, nu skulle vi
se denne by med de mange oer
og Wasa. Den nä!dg vi dosver-
rc ikke. da Skans!n liggcr lige
ved sid!n af, og vi gik derind
forst. Skans!n er et frilandsmu-
s!um samt Zoologisk hav! nled
svenske dyr- og her fik vi
sor'me hele fiedagen til at gd,
sä Wasa mii vente til nestc
Sang!

Sejlbädens dag i Stockholm
Ved Svendborg Classic äret for
havde vi modt Bobby C]-rus,
han ejcr lrmelin, en 95 kvm
gaffelrigget Skaergfudskrydser
sammen med Tuss Orling. Jeg
kontakede Bobby, indcn vi tog
af sted for at 6 lidt at vidc om.

Tyss Orling og Bobby Cyrus pd
Riddarfidden.

hvor vi kunne tage hcn for al se
pii garnl! bäd!. Har forta.lt!, at
dcr ngtop i denne \\'eekend var
"Sejlbädens Dag" med mange
arrangementer lige fra Opti-
mistjollesej lads til forskollige
sejladser for klassiske bäde.
Han inviterede os ogsä til at
sejle mcd pa "The Scandal
Beauty Trophy Race". en
sejlads om vcrdens nestgrim-
mcste pokal, en kopi af Ameri-
cas Cup pokalen.
Sejladsen rar for bdde mcd
over 40 kvm scjl, d!n blcv i ar
sejlet for 39. gang. Dc mindre
biäde blev ikke glernt, de selle-
de pä cn mindre bane, "Svcnsk
Ldsen", her deltog dog kun 3
bäde. Begge sejladseme blev
arra.ngeret af Gaff Yacht Socie-
!)- (GYS).

'Tegn mig en trediver..."
Om lordagcn villc vi ud at se
mälgangen pä "Getfots-
regattanii, en sejlads arrang!ret
af Svonsk Skergii'rdskrydsef
Forbund. Det skulle foregä ved
Vikingamas S!gel Säillskap,
desverre var alle bäden! kom-
met i mäI, da vi näede derud,
men sikken et s]'n at se sii man-
ge Skergfudskrydsere pä en
gang,. Her lä ogsä 30 kvm Alf-
van-

30 kvn Sk@rgtrdskrJdsel. Alf
rak 1903. Konslruktor Enk
Salander, her ses Pl1,n-mlfet
tydeliSt.

Det fort@lles at da reglen blev
besluttet i l90tl l@nede en afde
tilstedevercnde, John Carlson,
sig mod konstrukoren Erik
Salander og sagde "gä nu hem
och rita en trettia till mig".

Rufsom !n dÄse snus
En sp@ndcnde tiDg var at se de
mange forskellige ruf, is@r er
jeg imponeret afden runde for-
kant som pä "Alfvan" og
"Irmelin". Bobby fonalte, at de
kaldcs for Plymruf eller snus-
däseruf og er kendetegnet pä
bäde blgget pä Plym-verftet

frem til ca. Anden verd!nskrig.
Forkanten er lavet i et slylle,
og der cr brugt svcdekiste for at
opnä den runde form pä ma-
hogmen.

Skonne syn pÄ Riddarholmen
Sondag formiddag modte vi op
pä Riddarholmcn, hvor dc flc-
ste af deltagerne lä, flere afde
mindrc bäde ld ikLe til kaj, da
der var en frisk vind, der stod
lige ind pä kajen. En afde for-
ste bride, vi sd, var "Beduin".
dcn var l'lof reslaurcrct.

Bed in er bygget til Benzon-
reglen pA Kobenhavns Shbs-
v@ti l90l Konstruktor: C
Bonneson. Beduin blev xolgt til
Sverige onkhng 1912. Den./ik
Wkd le h Jbr s nlukke s te bäd.

20 21.



-

nF,,FI Rltl.l nr Rr nnr.mh.r trn.l nFFI Rirdet nr 8) n^lemher )(Il'l

Pa forden seilede en spenden-
d! bäd mcd navnct "X-ct"
rundt, det var cn affinnckol-
\pen a la den danske "Enten
Ellcr". dcn var helt blarlla}c-
ret og et utroligt smukt sln
med dens 45 kvm gaffelrig.
Den storste bad i scjladscn var
150 kvm Mignon, hcrudovcr
deltog 95 kvm- 75 kvm- 55kvm
skergärdskryds!re. 6mR, 8m&
lOmR med flere

Masser aftikkuere
Til kapscjladsen, dcr gik Rid-
dar{ärden rundt 3 gange, var
der utroligt mange tilsl:uere.
dot var fantastisk at so sä man-
ge store badc pä sa lidt plads.
Aret for havde "lrnelin" da
ogsa sejlet riggen ud afen
6mR. Dotte är forlob sejladson
dog uden skader pä nogen af
bädcnc.
Pramieuddelingen forcgik pä
Riddarholmskaj en og var naer-
mest et orgie i pokaler, der vat
pokal for smükkcstc biid, M-
ste sejlerkvinde, bedste manov-
re, hurtigste bdd med gaffelrig
og til sidst en til den bäd. der
havde !,undet flest pokaler.
"The Scandal B!aut! Tropht-"
gik til hurtigste bäd efter l!'s,
del var "X-ot" dcn var 5 b:Ld i
nräI. Forste bäd i mäl var 150
kvm Mignon.

Det \ar igtig spaendende at se
lidt om, hvordan dct gik for sig
i Stockholm, mengdcn af
Skergärdskrl dsere og store
klassiskc bäde var nanncst
ovcrveldcnde. Hvis nogcn har
l"vst til at se mere om s!jladser-
nc, flere fotos og rcsultatlistcr,
cr dcr link pä DF.4L'S hjcm-
meside, w$$.defaele.dk under
"Sidste n\1".

Vores nermeste konkurrenl
under det meste afsejladsen,
Masen. Man kunne tro navnet
konner al den specielle at:ter-
ehde. der nermesl ender i kata-
namnfacon. Men Masen he4L
der sdmend bare Mdge pA

w}|al every rirel"Ir!eled bocl
is w6drtg üls s!cson

HF Indu3tri & Itarine
rt'.6220 1312 Fäx 6220 1477

www.hfnarine,dk
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Sanabäd 1948
Mcgct vclholdt Sanabad- b)ggct 1948 i Middclfat. mahogrri pa
eg. Et klenodie som absolut skal opleves- baden blev renoYeret i
1989 afP. Oddcrsborg Bädbyggeri med bl.a. nv stäeDde/lobcndc
rig. nlt tcaldek.
Baden tlk i 1992 n.v Vi.e 12 hk motor. akselog skruc l,arngde
10,35 m. bredde 2.10 m. d\bdcgang l.tjo m. Silva Skorkompas.
händholdt GPS navigator. manuel leDscpumpc, Ongo spritappa-
rat. 5i ltr bcnzintark i rustfä still. cockpittctt.
Pris: I10.000.-
Kontakt Knud O. Sorcnscn- lolcfon 6612 4117

nFIrl Btr.rel nr ,{r novcmher )i10.1

Motor kobes
Lille dieselmotor. gerne en Yanmar I CM l0 ellcr lignende. til
mrD scjlbad Saxon. Motorcn skal verc i god stard.
Pris ilkc mcget o\cr 10.000.- kr. Skal passc til 25 mm sknreakscl.
Simon Hansen. tclcfon 2298 1674.
l\{ail: post?|simonhansen.dk

SSA-bäd, "Tarzon"
SSA-bad salges billigl
Klassisk kapscjladsbad fra 1939. 25 fod Lterk pa eg
Karavelb!gget. Folkebadsrig og lillc rufmed 2 koicpladscr
Prisidc: 8 000.- kr
Olav Kolbu
Tlf 6261 51.13



Stort fremmsde ved trrebädsaften
Der var godt fyldt vcd bordenc,
da flere sejlklubber den 20.
oktobcr sarnmcn mcd Kjobcn-
havnske Trascjlcrc (DFAL's
lokalgruppe i Kobenhavn) ar-
rangerede en aften for nybagte
eller kommende trebädsejere.
Henrik Effersoe. Simon Han-
sen og Corm Boa fortalte om
deres grfaringer med at eje og

pleje cn &ldre traebäd. Der var
ogsä billeder af en hel rakke
billige lystbidc aftr@, som
nctop nu annonceres pä da.nske
og svenske hjemmesider.
Hcrcftcr var der en levende
diskussioü om dot at skaffc sig
en tr@bäd.

-sinon

nFFI RldFl nr ß) nnvemh.r )l)Ol ItF,jF]L Rlr.lel nr 8? november 2m4

a] Medrmsr!b kr i5o pr är

tr storlene<tlefr k.200 pr. dr

n onrcsj$rcnrsafbid

! Adrcssemdd,g

! Mäsesrander h 80

n rilslnsbog k 50
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Konlinsentpqiode l/l-3 l/12

Byggeär:

BÄdebyegqil by8aest!d

Li . r . : Dybg.l Drpl

S.r$de Rist)pe:

Mo.oriöd. norofabr;k 1/ lt!!: HK/KWl

Bldds nu!@Mde hjensredl sejudüb:

'l1t:
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!
!

KoosrNhionst6g,r'.Bq

laret}und Bädebyggsz'

Har De planlagt cn ombygning eller tornyelse pä Deres bAd
inden ncste forär ?

Hvorfor vente til i sidste ojeblik?

Vi kan tilbyde:
Total og del renoyering, aptering og oprigning
i'remstilling af halvfabrikata til selvbyggeren

Ring og fä en uforpligt!nd! snak

Äarssund Bädebyggeri v/ bädebygger Johs.
Heeboll

Aarosund llavn 24, Aarosünd, 6100 fhderslev,
Tlf. 74 58 43 14 far 74 58 41 33

]|{obil 21434214, trl-mail: heebo!ll@baad.dk

n Hieoristbaleriolc

Me.bdd geme onSi4al e d
kopi til regirren"g i DFELS

I r.t'

!**

Klip ud og send i kuvert til DF,EL!




