


nrdet udgivc. rf DFAIa
DürL Forcdng ror Äldre lyrtfrrt ier
c/o Birte Molh€ch
Holsletrogad€ 4 3. tv.
2100 Krbefhavn O
Enail dfael@get2n€t.dk
Tryk D€slas Bogüyk

Telefüisk hdv,uielse d{al t|@ nl
bestyreLt$nedlmneme. Til Bifte
j'rolb@h kM ü adresse@ndnry og

Be.ayrketr:
John Knuds€n
I{ad€n l4 8210 Ätrus V
Tlf. 8615 0426--2982 421 8
E-mil: joh .uth@dofeel.dk

Ove Jur ,
PtEstovej 19, 4771 Kalvell,ve
Tlf 5538 E631
E-mail ojuhl@l€mail.dk
Regitteao*ty hjedtnetide
Motot+Ad$eptusntattl

Villy Klms€n
Enehaven 5

TIf59651145
E-uil konseskov@linna.r€l€.dk

carl Btugaed
Brusu€r8vej 5, Trurd€rup
5683 Hearby
Ttf. u73 3015
E-mil:@b@cnwi.dk

Gl.l,,fejsivd 14 a
3050 Hurnleb€k
Tll4919 4599 ellet 2298 16'74
E-maili post@simonharsdk
Redahdr df DF,&LbIadet Mht d\n@@t

Lokll€ ldalsa|?er:
'Kon I12". Arhrl"Kon I12", Arhr3 hSt-orradC
Bnho Jds

ftFÄr. Rlad.r.. ßl f.hnDr tOOs

Logbogen

5. februsr Vintertrsf i Svendborg
Modested klokken 14 Svendborg Amator Sejlklubs hus, Fargevej
19, Svendborg. Stolt progra.n, se detaljerne inde i bladet.

5. merts Aben bÄd i Elrby, Fyn
Se NKeren Juvel og 6mR Norcg IIL Mod op klokken l 4 pä Trunde-
rupvej 48, 5683 tlärby, F)'n. Se mere om arrang€mentet inde i bla-
det.

12, martr DF,,f,L generdforsamling
Mere om tid og stod indc i bladet.

26. morts Ab€n bld i Lynes
Se 7mS Corall. Vi modes i L1,rr@s Sejlklubs klubhus klokken 13.
L6s mere om arangement€t inde i blad€t.

AGFrej 2
8260 Viby J
Tlf8611 5485
ErEil brj@ts.dk

Kaj Albens€n
Yrsavej 3, 4ru Ne$vd
Tlf.5373 0841

"O-havet', Sydfyn
Maö Lillhold!
Ramsharcd 25, 5610 Assco!
Ttt.6471 1216

"Kjoberh.auNke a6ejl€re'

Se und€rb€$yrelr€ ,::

Hans Emil P€t r!€o,
Tlf. 622t 3373

Vi$i r,nse, RitrgtdbiDg
Ttf. 9732 l80l

Krud Jahati!€a
Ttt.9w2 2572

AJne Boabcg!, (jld
Ttt 4839 rX21

Johrnnes H€boL Ätad
Tlf.745E 4314
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elkommen til den nye s@son, häber alle har
haft et godt solhverv.

Vi har nu läet gang i nogle aktiviteter, bl.a. äben bäd, og
bevaringssagen, men vil gerne have gang i flere Betin-
gelsen for at kunoe udvide med flere aktiviteter er flere
aktive
Sä kunne du tenke dig, at vare en del afteamet pä stan-
den til bädudstilling, kunne du t@nke dig, at vaere med til
at forberede neste
bäd-
medlemsregister ,
kunne du tanke dig
at vere med til den
praktiske afvikling
af sommerstevner-
ne, sä er der mulig-
heder du binder
dig ikke til mere
end du selv vil.
Emnet vil blive ta-
get op i forbindelse med generalforsamlingen d 12 Marts,
men du er velkommen til at kontake en fra bestyrelsen
inden da.
DF,,BL's stand pä bädudstillingen i Fredericia "bestyres"
afKnud Isager, han kan kontaktes pä TLF 7581 6051 /
2299 0325. sä har du tid og lyst til nogle timer pä standen
sä ring til Knud.
Med sejlerhilsen
John
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Velkommen til nve medlemmer
Enk Bjeldorf
Plantagevej 25
Vest€ro Haw
9940 Leso
Nordisk Folkebäd "Ma.ia"
Nordisk Folkebäd "Louisc"

Vestero vaerft
v. Erik Bjeldorf
Nordisk Folkebäd "Skovser"

Niels Peter Louis-llansen
Vedbek Strandvej 480
2950 Vedbaek
8 m R "Anitra'

Peter Jakobsen
Revnvej 48
8570 Trustrup
Spidsgatter 3Em2 "Faith"

Viggo Moller Sor€nsen
Herredsvej I l0
4944 Fejo
Spidsgattcr'T,ieptun"

Per Carstens
Bergmannsvej 57
Thuro
5700 Svendborg
Mälar 2-i 'Anna"

Henning Smrdt
Fredriksborgvej 40 I
4000 Roskildc
Spidsgatter "L€nc"

Yachtklubbcn Furesoon
Dronninggaards Alle 124 B
2840 Holto
Motorbdd "Triton"

Korrekturleser soges
DU skal ikke vere ekspert for
at finde en del stavefejl i dette
nummer af bladet. Vi sawer
nemlig en konekurl@ser. Lon-
nen er gl@d€n ved et bodrc
blad, og du skal have en god
PC med hurtig netforbindelse.
Kontak redaktor Simon IIan-
sen. post@simonhansen.dk

Har da skiftet bäd..?
Dgt er sjo\,t at folge mcd i,
hvilke bäde, som er m€d hos
DFAL. Husker du at fort@lle
foreningcn, hvis du har skiftgt
din biid ud med en anden oldrc
lystbäd? Sä bringer vi gerne en
notits her pä sidenl
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Triton er konnet Ft ldn l ho)- yrrchtklubhn l,itresucn. hvor Triton
gor govn hl a *)m .lonne rh.tLl.

Furesoens perle soger
pengestrerk sponsor
Att;imon Hdnsen

Scjlcdc chaluppen Triton som
tJenestebäd for er KobenhavDsk
rederi for k.igen, ellcr er hun
cn familics drom om en motor-
bad? Ddt sporgsmal kan dc ak-
tive mcdlemmer i Yachtklub-
bcn Furesocn ikke svarc pa. for
Tritons tidligc historic og op-
rindelse er ind tillidere
ukendt. Til gengold er det sik-
kcrt. at klubben fik bäden som
en foraering for en händfuld ar
srdcn.
Trrtons karaktcristiskc profil cr
kendt afdc mange, der leggcr
spadscrtu ren om ad Furcsoens
brcdcr Dcn gamlc bäd er blc-
vet cn del afsondagsoplevel-
scn.

Bekymr€de for fremtiden
Mcn de ansvarlige hos Yacht-
klubbcn Furesocn cr bckvmrc-
de for Tritons frcmtid. Bädcns
bund tr@nger til en grundig
overhaling, og dgn opgavc
overstigcr klubbcns egne evncr
R€noveringen af d€n gantle

chalup skal med andrc ord ud-
rcdes i pcnge. Og det er hor.
bck\ mringcD settcr ind.
'Vi kan ikke klare renoverin-
gcn med klubbens cgne midlcr.
sa vl cr pa.iagt cftcr cn spon-
sor_ . fbrfteller Gcrt Erikscn.'Der 

cr et fast hold, sonl arbel-
dcr mcd vcdligeholdct afTri-
ton. Sa alt dct lobendc kan vi
sagtens klare seh. Men udcn
okonomisk hjalp ude fra kom-
mcr vi til at opgivc Triton-.
Klubben har dcrfor indledt en
rcdningsaktion. Fondo og andrc
lokalc pongckister bkver bedt
om hjelp. og sanrmen med
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klubbons errsognrng lrggcr cn
udhlclsc t'ra DF.TEL son \arnrt
lnbcl i l . r  cr l  rcoo\ cfrng afbi_
don og r rDbcfalrngen sler dcr
blcndt xndol

At tu\utt ltltjtt ttl rlu\tu lir'
\ ( \ ' t l  Al lLhhLn \on| lot  Ltu t l t . /n

* &t laf t tu\  \ :nl  l )ut \o. t i .  t ' l
ot \lte L tr Llü dtnl\kc k|lll

\ lcd udtalclscn f ic DF/I I-  ha-
bcr khrbbcn. at dct bl i !cr  rcnr-
nlcrc- al l'r okononrisk stottc

I in t idstypisL bi id
Triton cr ct b\ggcri lorntcl1tljg
l ia trarc!  fbr andclr  !crd0nskrrg
Nlaslc cr salonblgningcD kom-

nrct lrl soncr.. Drcn mahogDicn
I saknron scr dog ud lil at varrc
ir i \ rnrmc t \p0 som dcn. dcr er
cn\ cndt trl dot forrestc nrf
Da Llubbcn fik badcn- rar dcn
rnontcrct nrcd crr gaDrflcl Albin
Dicscl Dcn cr skiliet ud mcd
cn lidt mcr c nodcmc Volvo-
nrctor Vrndspcjlcl cf förhojct.
Dlen clle's cr badcn ston sct
ongrnr l

KllLbberl horcr mcgct gcrnc fra
pcrsoncr. som kan bidragc med
dctal icr l i l  Tr i tons histonc
R\gtct  \ r l  r idc. ct  dcn har scj let
pa Roskildc Fiord. nten er der
hold 1 dctl Kontirkt l,lubbcn pa
bcst\rc lsc d \achtkhbbcn dk
cl lcr telefbn -1512,{2( l l

7 tittrl !r 1)nlknng 3 ()

nk'ttI ltu try : t]it:tt|'
httLl ,\kftiqd ':: I hlpgtl
t /_\'r lu t:9. t^:crt1itlln
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Ko rtl regn i ngen fortsetter,
kom med i arbejdet!

Deforste oplysninger
om nodlidende trrebade
er hegyndt ot lobe ind til
DF.4l,',s bevarings-
gruppe.

En mcdtaget men stadig hel og
beavringsmulig Maagc stdr og
gemmer sig i ct krat ude pä
Sj@lland Odde. Den opdagelsc
gjorde DF,TEL'S lokale mand pä
stedet, Villy Klausen.
Hos den lokale bädeblgger i
Nykobing Sjelland, Hans Hen-
rik Folkmann, star flere eldre
tr&biäde. men de har storre mu-
ligled€r for en god ftemtid. En
helt sund Utzon 30 kvrn klassc-
spidsgatter star til salg, og bag
biideb)'ggeriet finder man bl.a.
en gammel Berg-spidsgatter
under renovedng,

Meld dig til
tlar du lyst til at v@re med i
kortlegningen. kan du kontake
Simon F{ansen pä 49 I 94599,
posta4lsimonhansen.dk.

De lokale bevaringshold

Nordsjalland
Jacob Floche og Simon Han-
sen, postaa]simonhanscn.dk

Roskilde fjord
Soren E. Jensen
soren.e)richjensenAl
mail-tel€ dk

Rorvig, Nykobing Sj., Odden
villy Klausen
kongeskovt@fi rma.tele.dk

Sydsjelland og Sydhavsoerne
Ove Juhl
post@oju.dk

Fyn
C. Bisgaard og J. Heidcmann
jhe.hjemaa)webspeed.dk

Hobro til Horsens
John Rauth Knudsen m.fl.
johnrauth@stofanet.dk

Limfjorden
Jens Aage J€nsen
jaajr@tolboel.dk

Ovctst: En Maa-

Sjelknls Odtle.
Nederst: Ln

10



Storvildtjagten pä
Roskilde Fiord

kilde Fjord
anbefalcs.
Vi var gäet til kojs i Frcdcriks-
sund. Ud pa natteD blevjeg vek-
kct. Det lod som om Ins lä og
sparkcdc til vores klapctkler. der
ligger foran kojerne i forrummct.
rHvorfor gor du dot'l(
rHvad?<
lris sover megei fast, skal det
lige siges. Hun pästod, at hun
ikkc sparkcdc til clklome. Sä vi

Nestc dag. dajeg skulle have en
bluse fra skabet- faldt der nogci
ud. Dajeg skulle samle det op-
var det forswndet ind bag skot-
tct Hvad kuüne dct vere?

Vi lettede op ad formiddagen.
og sejlede mod Roskilde.
Om aft€nen. da vi skulle lave
kaffc. opdagede lris nogle mis-

tenk€lige kugler oven i kaffe-
filtrcnc Mistanken blev vakt.
D€n helt storc cftersogning gik
i gang. Meget hurtigt kunne vi
konstater€, at vi havdc üct mus
ombord.
Den mistankelige lyd i Frede-
dkssund. har veret musen, der
fäldt ncd fra ventilen i ford@k-
ket. Den havde stäet ude i fin-
regn og kunae folc, at hcr var
dcr hlgge og varmc Maskc har
den ogsa kunnet lugte, at der
var mad?
Man ved aldrig mcd de snLä
bester.

Det var den eller os
I Roskilde var klokken blevet
h€n ad otte, og det var Sank
Hansa[ien
En hunig beslutning. Oppe i
Favor, der var den eneste buttlq
som havde äbent, lykkedes det
os at finde et par mus€f@lder,
som blev behorigt installeret
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et var dcn sommer,
hvor vi var pä Ros-
DeJligt sted - kan

undcr pantn€t Musen havde
veret over det hele. Dct skider
den pä. Dcr var elicrladgnska-
ber i bag gardrrreme. undcr
dorken. i madkasscn- mellenr
lolet og si vidcrc.
Alt blcv taget ud afskabcne og
rystet, men müscn var jngen
stcder. Underjagtcn pii uö,ret
slogJcg panden. si blodct ftod
DesvErre var det mit eget
Jcg plcjcr at vagne mcgct tid-
ligt. og vcd firetiden varjeg
oppe leg sl:ulle naturligvis
tjekk€ muscfaldcn. Den var
tom.
Der

hvcrkcn mus eller maddtng
Den snedige rad havde uden
at felden klappede i listet
nodden afspigcret, hvor det
ellers sad temmelig godt fast.
Jeg gjorde felden klar igen. og
sattc maddingen endnu bcdrc
fast.
Sä sattejeg mig til at lese. Jcg
md imidlertid v8rc faldet i
sovn. for klokken stv. dajeg
kiggedc igen- \,ar f@lden lige
sa Iom lgen.

Hvad gor en mand klog?
Kalder pä konen. Og monterer
dodsfaeld€n pä en snedig mäde
m€d noget klistret stads. (.leg
har hort at MarsBar skulde v@-

re endnu bedrc)
Vi spistc,jeg gik i bad.
Dajcg kom tilbagc. sad Iris
med skrckken lvsende ud af
ojnene
>Don har verct dcr, og den cr
stukkct afii
Felden var klappet, og nogle
hurtigc trin antldcdc. at musen
var stuklet af. Men dct var deD
ikke!
Den sad nok sä fint i klcmme.
Faelden forhindrede- at dlrn
kunnc klcmme sig ud afde smä
sprekker. som or under pantfi-

et for at
vand
kan lobe

vek. Dcn var spil-levcndc.
Jcg tog felde og mus og platic-
pose op pa molen og trarnpcdc
det hele i s\''.kkcr.
Og sa kurne vi slappe af
En anden felde blcv sat op for
dct tilfeldc. at den havdc haft
cn kammerat med. Efter Rere
smeld. hvor den snappede ofter
vores fingre. bliv dcn forvist til
verktojskassen.
Dor ligger den cndnu.
Vi har allid on musef@ldc vcd
tLinden.

D .far en n)' seilerhistorie al
Gorn Boa i nreste n mmer oJ'
bladet. Har.llt telv skre\)et en.
ta send den til ost

1312
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Min bäd er en
jollekrydser

Jens 2t) kvn..htl&4tlser i alienstenning p.t Slien.

14
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q i Du sooreer efter forhr-
. t /

sroncn ar mrn oao. Ja.
det er,ige lang og ret
sp@ndendc Badcn var

bygget i Hamborg-Finken-
$crdcr. ocn, hvor dc flcstc fi-
skere boede dengang i ir 1935
som prove for elever hos en
kuttcrvarft. dcr skullc lerc at
blgge lette bäde i stedet for de
tunge kutterskroge

Bäden var tvsk mcstcr i 20kvm
lollenkreuzer-klassen i 193 [3 og
kom undcr krigcn fra llanborg
til Slcsvig. hvor den skulle vae-
re sikkcr for fltangreb. Da kri-
gen var over blev b:iden bo-
slaglagt afenglendcrnc til at
sejle med- og blev sterk beka-
digt undor rsprcss i vintercD
19,16/47, da Slicn frossede til
med mere end en halv mctcr is
Efter at bäden var sunket i for-
i var cngl@ndenc ikkc mcrc
alt for interesseret i biden og
blev givct tilbagc til ojerclr.
som solgte bäden €fterhänden
til en tomrer. Efter rcpamtlren
med bl a. nye spanter blev bä-
den sejlet afi alt 4 cjero gon-
nem n@sten 40 ar, intilJcg kob-
tc beden i 1985.

Da harde badcn veret vrag i 2-
3 är midt i 70er og en Marsral-
Motor havde veret indlagt og

frernet igen. ialt en meget skif-
tolig historic Jcg kobtc badcn i
hven fald afcn skoleelc!. dcr
havde sell€t til Finland og
rundt Skagen med dennc sen-
kekjoler, der vejer kun en ton
og har absolut ingcn ballast. sii
den kan krentre under d.ärlig
vejrforhold cllcr hoj donning.

Jeg har skiftet ialt 40 spanter,
16 pla.nko i bundcn og sidcmc.
den hele drek med en nv teak-
d@k pii n! balkcr og krr-. dsfi-
n€r. n-,' kokken og kojer m/fl.
Bäden har endnu den forste
mast og bom. og den har en 15
I - fad til vand pd fort€k, mcd
lcdning og kran i kokkcn som
herhjemme

Og bäden har eD speciel tilpas-
sende pahengsmotor: en Bri-
tish Scagull fra hcltrcsscmc
mcd 4 hk. dcrgor dct godt f)'l-
dest og med utrolig pälidelig-
hed. meD ieg nyder den ikke sd
megct, fordi dor kan sejles ind i
alle havnc og liggcpladscr for
vind. fordibäden drejer i tuld
falt virkclig olbriklct! Dct er
en sjov at sejle ind mellem bro
raekker og at se panik vokse
blandt de omstiende...

Jens Pcler Burmeslar
i,a Kiel har sendt os

el hrev om ,sin had.
,lens modersprog ar
tysk, men kan skrive
dansk. Her./hr du
han.s brev, prccis
som hdn skrev det.

15
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Mere äben bäd

Aben bad arrangementerne cr i
flrld gang Billcdcmc cr fra vis-
Dingen afTmS victoria. som er
veo at v&re lgcnncm cn nlegel
omfattendc renoveflng.
Allc er velkomne til at komme
til cn abcn bad. Husk blot at
tage \amrt toj pa og ryld tcr-
mokanden
Pä nest() side kan du se de
kommcndc Abon bäd. Vclkorn-
mcn!

Lordag den 5. februar
,/intertef
Vi modes ved Svendborg Ama-
tor Scjlklubs hus, Fergevej 19.
Svendborg kl. 14.
(Ved den runde lystbiidchavn)
Herfra gär vi til den nerliggen-
de brideplads og ser og horer
om dc to klinkb)ggcdc spids-
gatterc Maren og Spray, der
star side om side under tag pä
dcnnc gamlc bädeplads.
He.eft€r kores op til Tom og
ser og horer om hans fine 3E
kvm. Spidsgattor Sagc. dcr st.ir
overdekkct hjcmme i hans ha-
ve. Herefter er der mulighed
for at ß ot kig ind og se
Svendborg Seniorvaerksted, og
vi slutter af med (egen med-
bragt kaffe) tilbage i scjlklub-
b€ns hus, hvor dcr
ogsä er mulighed for at kobe ol
eller vand.
Alle er velkomnc. men da vi
geme vil vere lidt orienteret
om hvor mange der vil deltagc,
bedes I lige give besked pä Tlf.
6221 5291 senest et par
dage i forvejen.
Venlig hilsen og pd.forhdbent
lig gensyn.
Helge, Spra!.

Lordag den 5. matß
Nordisk Krydser Juvel
og 6mR Noreg III
Vi modcs kl. 14 pä Trunderup-
vcj 48, 5683 Härby. F1'n,
hvor begge bäde slär i en lade
hos Mads Lildholdt
Bagcfter cr dcr kaffe hos Carl
Brsgaard.

Lordag tfun 26. marts
7mS Corall fra I9I7
Vi modes i Lynes Sejlklubs
klubhus kl. 13 til en kop kaf-
fe/ol. Her vil Torben Juul Lar-
sen vise et lille l)'sbillcdeshow
afComll.
Ca kl. 15 vil vi sä kore ud til
hallcn, hvor Corall star. og be-
sigtige den gamle dame (ca. l0
min. korsel).

16



du da
i din bäd..!

Kender du DFALS
Slns og Notatbog2
Den er skabt til at dü
kan skrive din bäds
historic ind i og nota-
ter om rcparationer.
forbedringer og an-
dringcr. 80 sidcr, ind-
bundet- pris ru kun
120.- kroncr.
Bestil don hos sokrota-
riatet.
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Den mangler

I
i

---:- i

* : 4

I
I

, 
:::.:: 3.- :l

NK
)rh

Har du et godt billede? l)erte.fine billede a;fNordisk Krydser
''Javel ' 

duhpede ind i reddktbncns mail. IJodens ,ktpp.r. ('arl

Bitgaard kdn godt li billdet. Det kan vi ogs.i. Har du et billede.
leseme skal se. sd thail det til post ü;inonhdnscn.dk

l9

$obil yacht ser-vice
Alle former for reparationer udfores.

Kan foregä pä vort varksted
eller 'pä pladsen'.

Stor erfaring i aldre trebäde.

Ring til bädebygger Thomas Ageöirk

lelefon 2637 3'165
Email: yachtservice@firma.tele.dk

18
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Indkaldelse til
generalforsamling

DF,IEL 2OO5
Lordag den 12. marts, klokken 13.30

Odense Sejlklub
Ostre Kanalvej 10, Odense

Programfor dagen

11.00 Felles b{dkig
Kom og se nlermere pä Neptun, Tjandi, Juhu, Fant, Zita,

Kon-tiki, Sien og Nina Swell.

l2.00Generalforsamlingsfrokost i klubhwet
Pris kr. 80,-

Hvid€, rcde og stegte sild, morbradbot slagterens hjemmela-
vede leverpostej. Ost, blod og fast, gammel og skimmel. Log i

ringe, kapers, karry-, italiensk- og grsnsagssalat. Ristede
champignons og bacon. ,,8g, tomater, appelsinskivet peber-

frugler og clementiner.
Klubpriser pä ol 7,- kr, vand 5,-, snaps 8,-, kaffe 5,-

13.30 Generalforsamling
Se dagsorden pä nEste side

nFAl Rl2d.r nr R3 fdrnür )O05

Dassorden
I

2
Valg afdirigent

Godkendelse afbestyrelsens beretning for det

forlsbne ar.

Planer for det kommende är.

Godkendelse afdet reviderede regnskab og status

Behandling af indkomne fiorslag.

a. Besty,relsen stiller forslag orr indstiftelse afen

restaureringspris.

Fastseftelse afkontingent for det kornmende äLr.

a. Besq,Telsen foresläLr uendret kontingent.

Valg af 2 bestlrelsesmedlemmer.

Pä valg er Ove Juhl, villig til genvalg

Villy Klausen, genopstiller ikle

Valg af I bestyrelsessuppleant.

Pä valg er Bruno Jensen, genopstiller ikke.

Valg af revisor/revisorsuppleant.

Pä valg som revisor er Poul Silberg, villig til

genvalg

Som suppleant, aktuelt ingen suppleant

Eventuelt

3

4

5

20
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Bestyrelsens
1 ,oeremmg

Arbejdet i bestyrelsen/foreningen
Bestyrglsesarbejdet har v&ret lidt pr@get af manglende tid under
selve modcrnc. dcr cr lange transporftider da vi kommer fra forskel-
lige dele aflardet, og vi samtidig ikke har verer gode nok til, at
udn-rtt€ de muligheder intehettet giver til informationsudveksling
forud for moderne.
I forttindclse med bevaringssagen blcv det nodvendigt m€d et 2 da-
ges mode, som blev atloldt pä Fangel kro, til dette modc havde vl
inviteret Petcr Larscn (Slendrian) til at give noglc input omkring
kommunikation, sponsorering og design, hvilket cftcr de umiddel-
bare resultater ser ud til at v@re lykkes.

Sekretariatet
I efteräret 2004 droftede bcst\relsen DF,TEL'S sekretariat. og de!
blev besluttet. at bostvrelsen skulle vrere mere aktiv i forhold til
sckretarialet. Dette er sket fra november 2004. hvor Simon Hansen
har ugentlig kontak med DF,TEL'S sekretariatsmedarbejder. Birte
Molbech

Blxdet
Blad€t er udkonmet m€d fire numre ijuDi, september- november
2004 og febmar 2005. Dct cnkelte blad har i snit v@rct pä 40 sider.
Dcr cr en oget tilgang afredaktionelt stof. medens annoncedelen er
uaendret.
I 2004 blov rcglerne for porto til forcningsblade endrer, og dct gior-
de det dyrcrc at udsende DFÄL-bladct. Dette blev droftet pä gcnc-
ralforsamljngen i 2004, og det blev besluttet, at bladet shilläfort-
sette med al udkomm€ som hidtil. Bladcts okonomi raoDortercs
som en d€l af DF,4L'S regnskab.

22

DFÄT. Rl,.ler nr *1 rehn,,r rnds

Redakionen ovcrvejer. om det er muligt at udgive et afde fire
äLrligc blade som €t arsnummer i sörlig godt udsr]-r: flcro artikler.
bedrc fotos hvorafnoglc i farve - og som foruds@tning flere an-
noncer. Her kunne eD ärligt trvkt opdatering af DFAL s bädre-
gister indgä.
Bladet udkommer ogsa i 2005 med firc numre og det nuverende
format fastholdes. Det har \,eret sädan siden DF,4l-bladet be-
g!ndt€ at udkommo rcgelmessigt.
Bladets redal:tion har i pcrioden veret Simon Ha.rlsen, som geme
fortseft€r pä posten.

Hjemmesiden
Beso'relsen er ogsä blevet enigc om at bruge hjemnesiden mere
til information Pä hj€mmcsiden er der ogsir en mulighed for at
tilmelde sig en postliste, sii ert. nlt. dcr itte när fiem til bladet,
kan sendes pr. email. Ogsä ikke medlemmer kan tilmeldc sig.
Postlisten udleveres ikk€ til andre. men bruges kun af DF,,EL.
Der arbcjdcs i ojeblikket mcd at lave en databasc med registrct ril
hjemmesidcn, det nuverende rcgister pä hjemmesiden har v@ret
for s\,ert at opdatere Der vil i forbindelse med registr€t ogsä blive
mulighed for at fi fotos af bädene mod. si har i fotos af ieres bad,
sa scnd dem gern€.

Register og arkiv
I alt er dcr nu knapt 900 bädc i rcgistret, for ca. 400 afdem er
eierne medlem afforeningen, en del medlemmer har flere bäde.
og Danmarks Mus€um for Lystsejlads og et par Sejlklubber t€gner
sig for flere bäde. En dcl afde sidste 500 bade er soigt til udlandet
eller gaet til, men star stadig i registret afhistoriske grunde. Det er
planlagt al udsende et n)l eg;ster r bogform
Mange medlemmcr har i lob€t af ä{et sendt oplysninger og fotos
til arkivet, fortsat barc med det. og send meget gerne digitale fo-
tos. De skal nok blive brugt bl.a. til vores register pä hjennesi-
d€n, hvor der vil blivo mulighed for at indsette fotos.
I iirets lob har dcr varet mange henvendclser ila bäde mcdlenrmer
og ikk€ medlemmer, der har sogt opllsning om deres bäde, i de
fleste tilfelde har vi kunnet hjelpe.
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Digital adresseoplr-sning udleveres under ilgen omst@ndrgheder til
andro. Mcn vi har i enkclte tilf&lde udlcvcrot adrcssclabcls. i är har
vi lcvcrct dcm til Svcndborg Classic.
Der har veret diskuteret meget omkring vores bädregister, skal !i
lavo on dyr try&sag dcr hurtigl for@ldcs, ellcr skal dct v@re netbase-
rct og dcrmcd merc aktuelt. Bestlrclscn har diskuterct defi9 ved
flere lejligheder og mrfte erkende, at der ikk€ i är var kapacitet til at
lave et nlt registcr. Samtidig er vi enigc om. at det skal vaere ahuelt
sa planen er nu: Ca hlcrt 10. ar udscndcs dcr ct bogtry_kt .cgistor
med alle de bäde vi har oplysninger om (senest udsendt 2001), der
udsendes med j@vn€ mgllemrum ( I -2 er) et saemummer af bladet
med de bitde der er medlem af foreningen. dcttc cr samtidig ct med-
lemsregist€r, hvor ejeme er opfort.

BeYsrings artrejdet
Pa generalforsamlingcn 2004 blcv dct beslutlet at sette fokus pä
bevaring aftruede aeldre lvstbiAde. Besorelsen havde droftet opga-
ven for generalforsamlingerl og et udvalg var sä sm^ät (rtablerot.
Til baggrund for a$ejdet ligger et strateginotat, som har et toärigt
perspektiv:
I dct forstc är fm cfterfuot 2004 til efteräret 2005 skal der skabes
opmarksomhcd om behovct for at styrkc dg mlljoer, som kan tage
vare pä den dansk€ kulturan af@ldre lystbäde. Det skal ske bl.a.
gennem artlkler i dagspressen, henv€nd€lser til politikerc og gcn-
nem en forste kortl.egning afnodlidende rldrc ll,stbridc.
t d€t andet är fra efted'ret 2005 til efteraret 2006 skal opm@rksom-
heden bruges til at fä Inddraget feks. kulturministeriet og folketin-
gets kulturudvalg direke i forhold til opgaven. Mälct er at opnii en
officiel anerkendelse afbehovet for at fri €tableret miliocr- der kan
tage vare pä de eldre l,vstbäde, og om nodvendigt at stotte disse
miljoer okonomisk.
Redskabet underveJs er udaöejdelsen af en rappo( baseret pä den
forste kortlaegning af nodlidendc &ldrc lystbäde. Rapporten afslutter
do forstc ars arbejde
En konferonce med b{ed tilslutning kan afslufte andet ars arbejde.
Arbejdet det forst€ är blev indledt med. at vi i bladct efterlyste aki-
ve m€dlemmcr til kortlegning afde nodlidende bäde. Der er nu
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etabler€t kortleggere som daekker det meste afsj@lland. Smilands-
havet, F]n, Ostjylland og Limfordcn Kortlegningen findor sted i
lobet af lintcrcn og foräret, sälcdes at en rapport over korthgnin-
gen kan udarbejdes i maj til offentliggor€lsc for eller umiddelban
eftcr somlnoren. Dct bor timcs i forhold til det kommendc folke-
tingsvalg sä den ikkc drukncr i valgets mang€ temaer. Rapporton
udarbejdes af Simon Hansen.
For at understottc kofil@gningen er der udarbejdet ot skona, som
kan hentes pä foreningcns hjcmmeside. Der er ogsd producerst en
tr.a kt meddelelse fra DF,rEL. som kan placeres ved de bäde. som
kortlegges. Endelig er havnefogeder informeret om aktiviteten lige
som dc tre bridblade har fret matcrialc.
Vorcs bevaringsarbejde er i efteräret 2004 omtalt i artikler i bl.a.
F-vens Stiftstidende, Politiken og Borsen.
Folkctingcts kulturudvalg er informeret om vorcs aktivitct gennem
en direke skriftlig hcnvendelse til de enkelte medlcmner af udwl-
get. Det skete i september 2004. Henvendelsen folges op i februar,
denne gang vedlagt presseklip. Dorer ind til videre kommet positi-
ve reaLlioner fia Socialdemokratcmc, Venstre, Dansk Folkeparti og
De Konservativ€.
Dcr udarbejdcs en sarlig d€l afDFAL s hjornmeside med fotos af
de biide. vi kortl@ggor. Denne del afhjemmesiden gär i luften, nar
rapporten offentliggores.
DF,TEL'S bevaringsudvalg be$er af Simon Hansen (ansvarlig) og
Ove Juhl.

DF,,f,L's foldere
DF.,EL'S tidligerc foldere om for€ningen er nu fomyet i form af en
DF,,tsL-brochure. Den er udformet i samme format som DF,TEL-
bladet. Brochuren er beregnet til uddeling ved stavnor. udstillinger,
moder etc. Brochuren kan bcstillos hos DF-EL. Brochuren er udar-
bejdet af DF,,tsL-b1ad€ts r€dakion.

Ab€n bäd
I ärets lob er der blevet holdt flere Äbcn Bdd arrangementer med
succes, det er dejlig at se sä mange mode op, og vi modtager geme
forstag til n1e Aben Bad arrang€mentcr.
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DF,/trL's design
Magcn har fulgt DF,4L fm foreningens start i 1978. Men der ud
over har foreningens design skiftet lidt som vinden bl@ser. Det ret_
tes dü nu op pä, id€t DFÄL-bladots reda.kion sammcn med desig-
ner og DFIEL-medlem Petcr "Slendrian" gennemgär DF,/EL'S sam-
lede desigr Det indeb€rer, at der kommer felles retningslinier for
alle trtksager. äßmerke. udstillinger og sä videre. Arbejdet ventes
f@rdigt forär€t 2005. Ikke dcn stor€ revolution, men cn sterkl til-
trdrgt opdatering og opstramning

Henvend€lse fra sofartsstyrelsen
I forbindclse med Skonnertens Marthas fatale forlis. r'ar der en stor
opmerksomhed fra mediernes side omkring sikkerhed for l,vstbiäde.
Detto resulterede i en del henvgndolser fra m€dieme omtring
sporgsmälet, og gav anledning til en del fo*laringer pä hvad vi an-
ser som en l],stb,rd og hvad der er et gammelt erhvervsfartoj. Medi-
erne kendte, eller fandt , vores forening mcn vidsto ikke hvad vi stär
for og det skal der rädes bod pä" vi er i gang og arbejdet forts@ttes.
Umiddelbart efter soulykkesrapporten blev offendiggion fik vi en
henvondelse fia sofartsstyrelsen. der arbejder med et forslag om
tmngent slm af foreningsbädc ovcr I 5 meter, der kan tage mere end
I 2 passagerer.
vi kunne meddele styrclsen. at der ikk€ iblandt vore medlemmet
var bädc. der ümidd€lbart skulle falde ind ündcr disse specifikatio-
ner . Men det er en positiv udvikling. at vi bliver forespurgt.

SYendborg Classic
Classic Yacht Regatta i svendborg blev desv@rre afl),st. Men nogle
afde foreninger der stod bag arra.ngementet lavede dog et aflys-
ningsst@vne mcd succes. I forbind€lss med etablering af en n), for-
ening til at viderefore staelnet, blev DF.,EL inviteret. Vi har sagtja
til at vere med fremover. da bestyr€lsen har !,rrrderet, at stevnet
ikkc or cn konkurrent til vores stlevnc, mcn er et suppl€ment og ik-
ke vil belasto vores budget.

lnternationalt sam4rbejde
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ECYU (European Classic Yacht Union) har de sidste är v@ret totalt
ude afdrifl pä trods af mangc godc intentioner. Dcr cr udvokslct
mangc breve om hvordan vi fär dcttc ibrum til at fungcrc igcn. og
disse kontakcr trorjeg vil udvikles- uanset om ECYU komfter til
live eller eJ.
Vores t) sks sosterorganisation FKY ( Frcündeskrois Klassiche
],achtc) er ,meget akive og har indbudt til samarbejde om bl.a. en
europaisk bjemmeside om vachthistorie, samt sen€st om et europe-
isk st&vne i 2006.

Flerc mdofiAde, tak Der er plads nl nange fiere motofuAde i
DF,$L. Her er en afde stfiukke afslagsen. Kender du en der ejer en
klassisk motorbdd, sd fort@l, at DFÄL er stedet for de trudinonelle
lystbäde. Ogsä demderalene dives afen motor.

17
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Regnskab og budget
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Balance

Konmenlarer
a) Mi foNcntcs at stigc ldcrligcrc. pga. pono og rücrc slof
b) N) agiLllionsfolder og srertr.rk
c) Nye nulerialer
d) lilskud lil Musik borde stole. morgcnr rd
e) n!1 regrsrer
l) e\,1. Iavcrc - udmcldclse Maritint Cenler

Indlrsler tcensklb 2{I)l ludset 200+Resnsk.rb 2001 ludact lL)(r5
(onrinsenlcr 103{81 l0l50t l0;rOt 106504

ti0(
t200(

l9( l5t
;alg af rxige$andere m m. ln9( 150{ 160t
llädallnonccr 960( t00ü 650[
frefiestelnc 5J97!
iDonsorcrindirar
)iverse indl&gler/
ndmeldelsescb t69C
alt indlltelcr 6859 I IU00( 1656J: I  193(X

leenskab 2001 lcrlnsk{b 200{
BanI
Giro
Kasse
Tilgodehalerder
Saluttanon

555t 190i
tß1at

l73l
{521
.100(

I  1560i
11t)i
.150(
.100{

\k l i lc r  ia l l 1 3 1 3 6 ( 13.t9.t:

lcensklb 2003 tccnrkb 2001
KapiLllkonlo Primo
Driflsrcsullal
SkYldisc omkostnin

I  l l l l l 13136(
358r

t
t l D )

kDitalkonlo Ultimo 1 3 t 3 6 ( r3{9t:
ll

b
) l ludscl 20(ll Resn\Lab 2{l0J ludecl 2005

t 32U) lr20( 1320( 1320c
250(

.190(
300{

l i00{
t 50(

.17001
600t

t
1000(
1500(

300(

550(

350( llt6(
[elefon/e,naiVintemet 9tl

1916
I  l 5 ?

9t3.1
1063

600( .l8ll
(ontorarliklcr 300( l5l t
lestrrelsesnrodcr div
}ltk. t200t 1290t
Zh.riqe rcrsc/oDhold O rk 150{ 1581
llädrdeifter 1925.1 r500f t6ztl

1583 500{ 159(
r0004

ldsr i l l ins 765:
Ireffest?evne/iubil€um 2880] 15004 7061(

218.1
\\'rnskaftclscr EDB ]501 3971
IDB udrifler l 6  t ; 200(
<ontrngen :mdre forenin-

: l8 l ( 550[ 553(
rlr uderfter 996i; [5]0( 16J87( 12.160(

Oveßkud 11221 -1210( 1 7 5 ; -5U0(
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Darrsund BädebyggclT

Har De planlagt en ombygning eller fo.ryelse pÄ Deres bid
indeo nest€ forär ?

Hvorfor vente til i sidst€ oi€blik?

Vi kan tilbydel
Totäl og del renovering, ap(ering og oprigning
Fremstilling af häh.fabrikata til selvbyggcren

Ring og fä en uforpligtcndc snak

Aarssund Bädebyggeri v/ bädebygger Johs.
Heeboll

Aar6sund Havn 24, Aarssünd, 6100 tladerslev,
llf, 74 58 43 14 fax 74 58 41 33

]|trobil 21434214, E-mailr h€eboell(Obaad.dk

Kan du finde dit medlemsnummer..?
Du kan fä bnrg for at opl] sc dit mcdlemsnummer. D€t krevor noget
der ligner en hoJere eksamen italglmnastik. Men her loftervi sloret
for hemmelighedeme:
Kig pä bagsiden af dit blad. Lige o\,er dit navn, Lan du sc et num-
mer. Dcn cne del star helt ude trl venstre. Den andcn del stär üde til
hojre. Glem dem straksl M€n kig sä i midten. banko. det er dit med-
lemsnummcr. Et tal mellem I og 1999.
Ga.nske enkclt. ikke..?

HF lndustri & llarine
rtl. 6220 1312 Far 6220 '1477

www.hfmarine.dk
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Hunsen 30 kvm spidsgatter
B\gget i 1933 pa Kastrup Frenstar som velholdt og i god stand.
Har har r ert n1ye brukt de siste I 0 arenc ogsa tll rcgatta. Hun vant
klassen for mjndrc bitcr i 'Europe week 20{X)' og har cn an-
dreplass fra Risor i 1999
I lopct av dg l0 sistc arcnc cr
masten tolalrestaurcrt og all
Iopendc rigg er fornvet. rost-
Jcm og baubcslag ü b\ttct 1il
r stliitt. teakdekk cr natct onl.
darlig bordgarg skiftet- over-
blgmng og cokpit i mahognl
er skrapt ned og skinncr i dag
mcd fin glod besk\ttct rv nran'
gc lag lakk Tidligcrc cr allc
buinstokkcr fom) ct. kjolboltor
btttet til mstfrift- bord blnet-
kjol og stevn spunsct i darligc
onl.adcr.
I innredningen cr skrogct malt
pa nrtt og mahognv innred-
ning pLrssct opp. Allc putcr og
trekk fom\ ct for tre ar sidcn
Topp seilgarderobc fia Sobstad
(Storscil. krl ssfokk og storm-
fokk). Eldrc Genua I men
ft€ndclcs nred god profil.
8 är gammcl Mqcury.5hl sailpo\\'er i god stand.
l2Kg dregg + 20 kg sanmeleggbart stokkanker Rodsprit kokcap-
parat mcd to bluss. N\tt batteri. Elekrisk lcnscpumpe. M!e tau-

Pris er 65000.- Tclct'on 0047 907'71028
Ligger i Oslo

Med Vennlig Hilsen.
Jorgcn Kadil
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23 fod ornblgget krageiolle. brgget
pa Orlogsvacrftct i 1891. Eg pi cg.
har tilhon Kong Chr X. Modtaget
DF,4L mcdaljc for god vcdligohol-
dclsc. Fremstär se.dclcs vclholdt.
Teak overblgning og d@k fra l99l
Fjre sovepladser. Marstal l0 hk.
ronovcrct 1996. Storscjl. gonua- fok
samt rullcgcnua VHF. ckkolod
samt m€get udstlr. Samme ejer
sidcn 1970. slclgcs pä grund afslg-
donr
Prisid€: kr.75.000.-
Hcrlvendelse 6471 3108

s
l q

Klenodie sßIges
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Cimba af Kerteminde
4i kvn. Spidsgattcr fm 1923- koNtrucrct af Ingemar Schlciffcrt,
blggct i Kicl. L$rk pa cg. Lengdc 29 fod plus 3 fod bovspryd,
bredde 2.85, dlbgang 1.45.
Bdden ficmstilr serdclos volholdt. Kolbjelke. dodtre. bundstokkc,
bjorne. st&vnstonlmcr- kolboltc samt ncderste 7 bord i hvcr srdc cr
udskiftet i 1992
Teakdek med skandek i cg Cockprt og rufiteak, Marstal2 ctl.
hovedrcnovcret i I996. 5 kojcpladscr og saDrdclcs veludstvrct.
En us€dvanlig dejlig og velsejlende historisk trebad.
Pris: 180.000-- kroner
Tclcfon 653,12880 og mobll 22224112
Se detdljeret üd\tysIittc og.llcre billc(ler p.r v\th.dläele dk

Se den detalJercde

tkirse ovcr badens
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t  Mcdlcnlkab Lr  r jo  är

n sulcmcdlcD kr 200 1)r ar

! (hreasrR,ins dbid

n Adresse&ntlins

tr Mägcsred'kr 80

! rilsrnsboe kr jo

Il,idllF l1as$r lJädcns n,rn:

Konti'rSenlperiode I l-l I l2

IlildebySadr bl8gesrodl

L.i.v Brd : Dybe:

s.jlbdd. Riglytr:

nftnorhide dotofabrikdr / r}!€: HK/KW:

Bädens.u!&hde h.jehsled:

Ttf.:

By

! Histoa sk nderiale

Konsiruhiotrstegnina€.n
u

n r'.b"

f l eno"r

nl.tltdt.I gente ongwl e q

kopi til reN:ßtft|ing i DI'AL!

dato undqslüit

Klip d og send i hMe til DF,EL!




