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6 smukke træbåde
fik udmærkelser

Skipperens hjørne...

Kender du Belle Ole? Del er den e lini spilsgaller !oD1 kan\trttk-
toren Georg Berg tcgnctle og selr hrugt ril tr sejlc n tLlt i de Jun
skc lLu wn(1e, nåt hdn tog tkl lbt at sr til line nnget . Det k ldt(
han de blile. hcn ha ( kon.\tnkrct. Bette Olc kdn Ltu se t)å illtt\ctl
/ar Lrtr:ejlutk på t'.tlde"t t Sht. dltkl ct huog ttnl. Her er Bertc
Ole li)k)gt .ierct e n st illc 

"lt[g?n 
rcl DFÅL ! .\on ]tetskt| r:0n6.
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Logbogen
Vinteren 06/07 Åb€n Båd
ArrangenleDtente cr ikke helt på plads endnu og annonceres derfbr i
næsie blad. Det udkomlner'i noverrber. Hvis du har lyst lil at vise
din båd ffen i vinterhicl og til at få besøg afandrc DFÆL-
medlenlmer. så kontakt Ove Juhl. Hans adresse finder du i kolofo-
nen på venstre side.

Hele året Lokåle årrangement€r
Vi vil megel geme tbrtælle om lokale arrangementer. Har du et tip,
så kontakt redaktionen. Kun pladsen begrænser mulighederne, og
som du kan se, er der god plads i logbogen i dette nuDtmer afbla-
det.

Forsiden: Hugin
Det vakte en vis opsigt, da motorbåden Hugii anløb Dageløkke
havn lbr at deltage i sommerens DFÆL-stævne. Ombord var et par
særdeles velbefåme bornholrnere. som ikke rnente at den slnule
vand var Doget a1 snåkke on1. Hugin blev der til gengæld snakket
on, og det så nreget at den fik en plakettc. Mere om dette inde i
bladet.

Bladet udgives åtDFÆL,
Dansk Forenirg for Ældrc lystfartojer

Tryk: Desles Boglryk

Bestyrels€n og telefonbk hcnv€nd€ke:
ovc Juhl.

Tll 5518 8631
lonnandeD@delåele.dk
Fonn n rl, r? I i s tq d rk i r. lienrn es xle.
hflafiå.h.pn\entdnl

Aygåden ?2

4300 Holbæk
Tli: 2298 l67,1eller 5916 1674
bladet(4de1åele.dk
Neslbtrøn.!, N.ldktot DFÆL blo.let,

Carl Bis8aad
Brusbjergvej 5. Trunderup
5683 Haarby
Tlit 6473 l0l5
cab@cori.dk

Skovbakken 22. Skt. Klemcns
5260 Odense S

Tlf.6615 0402
jhe.hjem@lacbspeed.dk

Cråven I I

8000 Århus C
Tiix@posr4.1ele.dk
rJ6t38934

"Kort | 12'. 
^rhn. 

bud_områder
Aruno Jcnsen

ACFvej 2

8260 Viby J

TIf86lt 54E5
E,mail bi@ars.dk

Yrsavej 3,4700 Næs1led
Ttit 5l7t 0841

"Ø havet". Sydryn

odenselej 3.

Tlt 6475 l63l

"Kjøbcnhavnskc træsejlere"

Hans Emil Peleuen, Slcndborg
Tlt 622r 3373

Visti Kruse. Ringkøbing
Tli 9732 I80l

Knud Johansen, Frcdctikshavn
T[.9842 2572

Ame Boryheg.. Ctæsred

Ttl4819 0il2l

Johånncs Hebø|. Arøsund
Tli ?458 4114
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år detle skrives, går sommeren på hæld. og de
fleste har forhåbentlig haft en god sommcrrLrr.

forårets forbedring 
- 

-

Vores stævne i Dageløkke var begunstiget afgodt vejr og
i alt 35 både var mødt op. Desvære deltog jeg ikke selv
men håber, at alle, der deltog, havde et godt sommerstæv-
ne. Jeg vil godt sige tak til alle der hjalp i denne forbin-
delse - uden de mange hjælpere ville det ikke kunne lade
sig gøre.
Næste års sommer-
stæ\,ne vil sandsyn-
ligvis blive et sted i
Københavns-
området.

Nu går vi vinteren i
møde, og bådene

skal snafi op, så det
er nu, vi skal til at
tænke over og plan-
lægge vlnrerens og

og vedligeholdelse. Vore gamle både er en del afvores
kulturarv, og for at bevare denne, skulle det geme være

hele farniliens hobby at passe og sejle med båden, også
sådan at dcr er nogle til at overtage, når vi ikke kån mere.

Igen til vinter vil vi lave "Åben Båd" rundt omkring i)an-
det. Her viljeg opfordre alle og især nye medlemmer at

møde op, da det er her, der uddcles fifog ses, hvordan
åndre har løst de mange opgaver, vi bliver slillct over fbr,
når vi ejer en gammel båd.

Ove Juhl

DFÆL-blrdel nr. 8(' septernbcr 2006

Peti Bimo
Aksel JuhlNielsen
Børges Alle 7

Rantzausmil]de
5700 Svendborg

Springer, Spidsgatter Pilard

Olgasvej 2
2950 Vedbæk

30 m'? Spidsgatter Iduna
Peter BlumeDsaadt
Ranunkelvej l4
4300 Holbæk

Jolle Carioca
Mofien Rise
Tostrupvej 230
7240 Nibe

Springer,Spidsgatter Poftos
Peder Frederik J€nsen
Abel Cathrinesgade 9,2 tv
1654 Køberhavn V

38 m': Spidsgatter Malene
Henrik Vemb Aa
Egilsgade l5
2300 København

Chalup Der var engang
Cunhild Molbæk
Sommervej 2

7900 Nykøbiig M.

W-båd Goldfinger
Jesper Strandberg
Vindingevej I I

4000 Roskilde

Vampir 24 Lone Star
Jens Frederiksen
Baunehøjvej l2
4780 Stege
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DF.EL-ST,EVNET 2006
o Somnlerens DFÆL-stævne
blev soln planlagt holdt i Dage
Iøkke på Langeland fia den 6. til
10. juli. Etierf'ølgende el der
gjort okoromisk stalus, og del
ser ud som om budgettet holdel.
Læs mere om stævnet og plæ-
mieuddelingerne inde i bladet.

ANDRE ST/EVNER
a Classic Week aflroldets 9. til
17. juni. Dcrcr omlalc afarran
gemeDtet inde i bladet. og du kan
læse nlere på www.classic-

a Svenborg Classic var deD 10.

til 12. augusl. Vi håbcr at kunne
b nge en repotage i næste Dum-
mer afbladet. Du kan også se på
www.svendborgclassicrcgatta.dk
a Året Korshavnstævne blev
holdt medens dette blad havde
deadline. nemlig den 25. lil 27.
augusl. Telefoniske rapponer fm
stævnedeltagenre tydede på højt
humør og den vanlige spcjden
eiler om der mon skulle komme
en deltager mere... Mon ikke vi
har en beretning i næste numnrer
albladet?
a SommeEtævnet 2007 søgcs
geDnernf_ørt i København. En

arbejdsgruppc soges dannet fbr
at undeNøge rrulighedome Vil
du vær€ lned, så kontakt SinroD
LIåDscn på 22981674.
a Der er allerede nu atlale på
plads olr. at solnlrel-stævnet
2008 holdes i Assens.

NYT REGISTER
a I den konnnende tid vil rned-
le merne få brev fia DFÆL
med dc nuværende registelop-
lysniDger. På baggruDd al'ret-
telserne udarbejdes et nyt, trykt
regisler. De1 nye bådfegister
på hje mesiden er under ind-
køring. hvor der aktuclt kun
kan søges undel bådnavne. An-
svarlig i bestylelsen er Ove
Juhl.

BEVARINGSSAGEN
a Efter udgivelsen aflåpporlen
"Bare en ganlmel træbåd" er
der etableret en god koDtakl lil
bl.a. Skibsbevaringsfbnden.
Aktuelt har fbndcn sin konr-
mcnde lo-års plan i høing. og

DFÆL algiver horrDgssvar se-

nere i scptember. Dette vi1 bli-
ve omtalt i dcl næste nummer

afbladet. Der er sladig eksenr-
plarer al'DFÆL s rappoft, du

kan bestille dem hos Simon
Hanser, 22 98 1 674, pfis 50,-
plus 25,- 1il forseDdelse.

MEDLEMSBLADET
a Næste nummer afbladet ud-
kommer efter planen i novem-
ber, og der er deadline fbr an
noncer og redaktionelt stofved
udganger afden f'ørste uge i

oktober.

ÅBEN BÅD IGEN
o Til vinter fortsætler de popu-
Iære ÅbeD Båd arrangemenler.
Hvis du gerne vil have besøg al
træbådsvenner, og er parat til at
bruge en efternliddag på det, så

kan du kontakte Ove Jubl.

DFÆLs BESTYRELSE
o Der blev holdt møde i
DFÆL's bestyrclse i foftindel-
se med sommerstævnet. Der
var ingen akulte sager ud over
aktuelle opgaver i forbindelse
med stævnet-
a Bestyrelsen bcslår al
Ove Juhl, lonnand
Simon Hansen, næstformand
Carl Bisgaard, sekretær
Jørgen Heidemann

Toften Rix
Gunnar Kristensen. sLrppelant

Jacob Frøhlich, suppleant
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Knud Reimers ville
have glædet sig...

Vi synesjo nok han mcst var
dansk. bådkonstftrktøren KDud
Rcimers. Men han tilbragle DU

hovedpaften afsin aktive lid i

Sverige. Og liå hans hånd kom
cn hcl slribe sæfdeles velsejlcn-
de og linieskonne bådc. Dcn
lille slanke klassespidsgatter
Turrlafcn gik hcn og blcv en

international succes. lcgne1 sonl
konkurrcnt lil Dragen. Meterbii
de ble! del også lil. Mcn hcf
hje rne rbrbinder vi ham Dok

især mcd hans solide kyslkryd-
sere og ha!krydscrc. Dc lleslc
blev tegnet eflef krigen.

Swell-bådene
En aldem er Swcll-bådene-
Med deres store agterspejl giver
de virkelig lonrenrrelse al
''skirv'. når de elicr god se.jlads
iøftef rundt ihavnen på udkig
cltcr en plads. Dcrcs kutterig
nred de lo lbfstag understfegef
langlursbidens kankleristika-
Og nogle al-deln kan tilmed

bydc på et særligt cockpil lil
rorgængeren. hvor hun kin siLl-

de og ha\e slyr pir dcl hclc.
passende a1!kil( lra dcn o!rige
besæ1n1ng.

Rcilne|s både haf oftest
jerrsprntef pii s\cnsk vis. El
le|s også cf noglc afspantenre
al-jcm. Og maD kan godl regne
lncd ct pænl indslag afOregon
Pine. l:eks. i det massi!c dæk.
llvis bådebyggeren da ellers
har lirlgl Reincrs anvisninger.
Jo. der ef gode grunde til. at def
bli\'ef kiggct cn gang ckslra.
nåf en S!\ell-båd kolnnrer lin'
bi. Sonr nu Odcnsc-bådcn
"Nina S\\,ell".

Nina SNell
Nina Su'ell er med sine 7.72
meter ikkc nogen gigant. og de
beskedne 2.24 i brcddcn atilo
fcr cn Inindre biicl. cnd lnån
u|niddclbafi tror. Der ef noget

robust o\cr bådens linief. og
1ålscn ved boftlirncs nådder på

engelsk !is uDdcrstrcgef bådcns
sodygligc kamktar. Natuf ligt,is

Ninu Strell delruger i kapsejlads, hcnta:rk tell/oringen ned både
genua og/itk Til daglig hoter Nina S:|ell ltjcnne hos IlusJuht i
Odense Sejlkhtb.
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kun en \isuel detalje. men dct
ef den slags delaljcf. dcf sanr

nren nled andrc skaber en vel-
lykkcl helhed.
Det ef det attende år, skippcrcn
Hans Juhl passcr godl på sin
Nina S$iJll. Hun blitef da ogsii
lagt mærke til. og i 1998 [k
båden en plaketle ved DFÆL-
slævncl- I år ble\ dct til den
nlesl lbrnenlne Lrdnrærkelse.

HaDun-loggcn.

Dommeme. sonr iår rar
DFÆL's trcst],felsc. lirndl al
Nin.r S\\'cll på ålle nircler var ct
særdclcs godl cksenrpcl på en
velbevaret dansk lystbrd. Bå,
den er i det nresle hclt original.
solll da den slod nybyggcl i

I 956. og vcdligeholdclsesshn
den er næsten til en Iæfebog.

Nin.I S]|.tll, b|gect 1956

DI;.4:L-bl.rcter nr. 89 s.pLcrrbcr l(X)6

lltEin t)å \.ei til Ronne ig.u, n, nled o Dl ÆL- plukc e i ldste ...

Plakettc til Hngin
Når mok'briden Hugin cr i {hf-
\'andel genkcndef de trænede
lyden afen 2-cylinchct Albin-
Inolof. Dcn. def Iigger iHugin.
ef Dæsten ny. kun 36 åf gam-
nlel. IIugin sclr, ef lia 1950
Tofben Hilnscn havde længc
hali ct goclt ojc 1il badcn- og da
dcn bare stod dcr på pladsen i
Ncxø. elle ainden trelt sonl el
vlag errd som cn sodlrelig båd.
giorde h.rD a1r'or af dct. llugin
koln i godc og l(yndigc hiendef.
I somllcH tog brden så lurcn
lia Nexo 1il Langcland.
Ilåden lie|nlwcler ofiginal i

b|-Llgsstancl. blrrtscl li:r del gl.rs-
libclklætltc ruliag
Baden liggcr i\,andel hclc åfc1.
og on \ inlcfen bruger skippc,
fen den til srnå lisketurc. Filo-
sollcn cf. rl bidcn haf bedsl r1_

at \'æle ivaDdet ntest mulig.
Ved stæ\,nclllk Hugin en pla
kelte. fbrdi den er cl godl ek-
sernpcl på. h,Lordan man kan
trge !'are på en båd. der ellers
villc \,æfe bukket under. Og
clen bli\er holdl og passet i Dy-

dclig brugsstand. uden at dcf er
gået polish i lakatuejdet...

Plakctte til Pepita
Dcl ef (;eorg Befg. der haf ieg-
net den storc ketchriggede 55
kvn1. spidsgatter Pepila. Og
lige siden DFÆL begyDdte at
pfælnicrc !elholdte t|.æbåde
\ ecl somnrerstæ\'nerne. haf Pe

pita værclcn tr)fåst gæsl. Fof
26 åf siden fik Pcpila en plaker
te tbf god bevaring. og lbr 16

rir siclen fik hun så sehe Har-
punlosgen. den fineste prænie
dl cleln alle. I år. l6 år seDere.

'11
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Den ket.ht iSSed. 55 lt|nt. Bct g-rpid\guttct Pcpitu

l)|rEL bhdrl nf. 8{) scptemLrcr :01)6

lagnc Sundbåd sikrcl nlt li\
nrangc if 1lcnt. Den indsals sik
fcde Krnlna en phkc[c.

Plåkette til Binro
Fof cl åf siden sllxl mini,
har,krydscrcn Binrc og haydc dct
nlerc cnd skidl icn h \c idel
syd{ynske. Baden ha\dc \'!ifct
sunl(el og vrf nu næmtiJsl opgi-

\'el rl .jcfen. Mcn nyc cjefc konr
til og h.rr sidcn helt pii cgcn håncl
gcnnenrlorl cn orrlaltendc fiJno!c-
in!1. Ved slæ\ ncl lie1nrridtc Bilro
sonr cn nrcgel \,clholdL bad. og dlJl

nyslcbnc og nylal(cfcdc liibofLl
inponcrcdc. Donrnremc \ Ufdcfcde
clct sonr en lolcnde rcnor,ering.
h\of båden ko nicf lil .rt lienrlrc
de nrcgcl lfo nrcd b,idirns lid o-q

Villc Pcpila gcme bcdommes
igen. Domneme rar enige om.
al Pcpitfl cr icn ckslraordinæf
god \,cdligeholdclsesstnnd. og I

l6 ar sidcn sidslc pfæmiering val
et passende ticlsrun. Der'lirr lik
I'cpilå cn plakcllc lbf lbilsal god
boaring. og r,ed uddeling lod
konrficntårcn. al badcn rcpraJ

sentefef en lin kontinuilct i bc\'.r-
ringsarb!'idc1.

Plåkkcte til Kåmnla
Ellef lire rrs inrcnsi\ t afbcjdc cf
.lens C hr. Pederscn tia S\cnd-
borg blc\'cl klnf nrcd rcno\ cfin-
gcn.rl SLrndsbiiclcn K.rlnnra. Rc

12

noveringcn cf nregel \eldoku-
rncntcrcl og udfbfl lbrholdsvis
tro mod båclens originalc kon-
struklion.
Ændre1 ilbfh(nd til originalcn
cf Llog rulltl. hlof sidenre er
tri,ggcl lidt hojefc. Son skippc-

''Vi nnxlenc mcnncskcr crjo
også blc\ c1 nogle centinrelcr
hojcfe cnd dc \ ar dcn ging... '

Oprindclig h.r\dc biden ikkc cl
nrlssl\ I lcrkdæk- n1cr1 del haf

Srmicl cr der lalc onr en \cl
gcnncnrlirfl fcno\.efing. og dcr
rrcd cr dcn ellcrs n1c{ct lned-



rklcr. Baden cf byggct i bcsyn-
dclsen al l960cnrc Nl llolgcl
LeLh iRudkobing.

Plakette til Ellida
Ellicl.r er cn .rl dcn slags lyslbai
de. nran eiierianden kun sja:l-
dcnt ser. Dcn so[nralcdc. klink-
byggedc kr.rgcjollc blcl byggct
l9{19 som cft\'cn sbid. nrcn i

19,{3 tlk ljefen tilladelsc til.rt
bygge hende o|n til lyslbad og

denrcd til al brre yechlllag.
Bidcns nyc l-'jcrc gor sig nrangc
o\cf\eielsef om dcn lbtsattc
renovering. Hr'.td sk.rl dcr skc
nrcd del garrle. godl nredtrgne

phnkeclu:|. og hi ad nrcd den
dcn tungc g.rllclfigl l Jicf ni|ngc
o\cr\cllscr cr dcl den glDrlc.
origi rlc slil. sonr sl.r1 bc\.rfcs.
Nu cr b.idcns brLnd gact clicr os
noglc borl cr skilict.
Ellidr licnståf soni cn Incgcl
tidslypisl( og charneferrdc fc
pflrjsenlarrl Iof cn b:iLltyPc. del
haf \æfet uclbrcdl son lystlr oi.
nrcn soln \ i sj|lrldcnl scr. DorI
lrcnc lindl- al def \ar nrange
godc grrndc 1il al oplnuntfc bi-
dens Ljefc lil .rt li)rtsttlc bcv.l
ringsarbc'jdct. Dcrlin llk l1llida
cn plakeltc. (Foti)s.rl Ellicl.r i

nrslc nUnnncr N1- blddcl).
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l,ttt h.tLLn Bt ta

Hyggeligt sommerstævne
El dejligl sonrnerctævne. Det
laf den allnindelige mcning
blandt deltagcrnc i DFÆL's
sonlnrerstevne 1006. I år vltr den
lille langclandskc ha!n Dageløk-
ke valgt sonr tEftested. Og dlrt
vislc si{ at være el godl vrlg.
Med sine glinrende facilitclcr og
dcjligt licdelige beliggenhed.
dannede haVnen pcrltkl mnlnlc
onr slæ\inel og aktiviteteme.
Sonnrernrode. kapsqjlads og
præmiefing lar pri dagsordenen.

Sonnnenrødet gav en god debat
om be!aringsarbejdet. nredens

kapsejladsen nråtte aflyscs. lindi
de fleste deltagcre ikke kunne
tinde krydsnærket. Til gcngæld
lrød stæ\'net på en \,ældig hyggc-
Iig lestaticn med god nråd og
uddcliDg rlDFÆL s ærespræ
mie, HaDunloggen. plus l'enr
plaketler lol god bevarirg. To\-
holdefe ibr årct stævnc \ar.1oF
gcn llcidenrann og (;unnaf Kri
steDsen. De nk li)tjenl bilhkl.

15
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Nyt liv til Vajo
tet er det. Dækshuscl haf udven- ginalt. Tagct har tået nyt linned.
digl liel cn llner lirnct på. da der Masten er original. lige så ,'el

ikkc \af så nreget til ovefs afden sofi SB og IIB bsrnkc,
gaml.J. lndvendig cf alt dog or'i- backskistef. skufl-e n1.m. Def er

Al Phil+ Wilstrup, Kiel

Jeg havde i 2003 lbrnø_jelsen at
møde nogen aljel danske tlæ-
båds-eDtusiasler i Svcndborg
det varjo en herlig uge nred me-
get godt vejr. Min båd så på da

værende tidspunkt lidt "trct ' ud.
lor nu al sige del nrildl. Dcr var
maDge og kigge på Vajo og syn-
tes det var llotte linier. så nlr
hvor den ef blcvcl sat i stand
over 2500 tinler er der gåct i

heDde tæDkte jeg. 11 i måskc

havde intercsse i at sc rcsultatet?

Vajo er blevet fbrlængel1il op-
findelig længde og har lået korn-
plet nyt dæk og dzekskonslruk-
tion. da glasfibcrlaget havde
holdt lugten iDcle og låcldækkcl
til at rådne. Øverste plankegang

er skiflel helc vejen rundt. Der cr
selvf_ølgelig også konnlet et nyt
spcjl på hækken. Kølbjælken ef
skælict 3 steder (!) og del nreste

afdødlftrclcr skiliet ud. Cock-
pitsyl er ny. ligesom hovedskot-

16
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skilict ca. 100 s!øb, som er
blevet bukkel idanp og nitte!
nrcd kobbemittcr. {lere sprDter
er skiliel. Alt ganlnelt ntetal
(kobbcr, nrcssing og blonze) er
blc\,el poleret. det er lavet en
Dy stæ\'nspids..lcg har låe1nye
sil i beigc og syel i snralle
bancr. så dc lignef de ganrllr
bolnuldsscjl + nrangc andrc

lingl All er holdt så originalt.
sonr det olcrholcdct har krn-
net lade sig gore der er fleks.
ikke noget undcrdæk afkryds
finer. Alt er tæl og lirngercl
godt. Nu skaljeg blot lære at
sejle hcndc igen det ef cn
anclen båd nu.

.leg håbef i synes onr priektcll

.F

l8



D6r 1å jeg i vandet og
så båden sejle væk...
Fro et 0f t)are t)ledlenlner el
stecl de i ldndet hdt rilAet
lolgende hercttling.
lli :'ed gotlt, hven hun er, nen
hon et sti.flo| a|er tin dunlhed,
at han oveibr Jer helst er ano-

Het er hans histt:)rie. soni hdil
håber lbrntaner anlrc til ikkc
at wtre lige s(i letsindige.

En vanrr tirsdag sidst ijuli.
Min viv havde andc! fbf def
hjemme, menjeg ville nu tage
eD single-hand dagluf udcnfor
lagunen, over til en en o ca l0
SM sydfor. Vinden var imidler
tid flov, så det nåedes ikke.
men derimod en svønnlctur og
eftenniddagsfiokost fbr svaj
ved laguDens ydersle aloll.

SDaft var det tid at søge lienl-
ad, det gik langsomt, på næsten
plat læDs. AleDe på lagunen
bortset fra en enkelt hollaDdsk
gæslesejler et slykke der{ia.
Med havnen i sigte. ca % SM
væk.lagdejeg en let suning af

roryinden li' at holde kunen
og gik på lbrdækket. hvorjcg
tog tbkken ned. så anduvning
alegen plads kunne gå det roli-
gere.

Cil( i cockpittet elier en sejsing
fbr a1 sulTe lbkken- De1 næsle.

dcl huskcs. cr indtrykket afat
!u|llle Nndt i noget lyseDde
gul-grønt. dcr vistc sig at være
havvand. Oppe på ovedladen:
båden er ved at scjlc vidcrc
uden mig - på en næsien tonr
lagune. Hollændcnrc havdc
tydeligvis ikke observerct no-
get- En ål de situalioncl, man
en gang irnelle]n tænker på

med ubehag on, hvad der så

kan ske og som er gået grue-
ligt galt tir.udre.

Dajeg kan skrive hislorien. gik
dcl altså ikke galt. Su|Tingen af
ror-pinden ,'ar så lct. at dcn ske-
lc bomning var nok ti1 :rt losne
den. så båden Iangsonlt gjofte,
som en ordentlig båd skal: dre-

.jcde op irnod viDden. Og del på

eD så hcldig nlådc, rl den sejle-

DFÆL-blrdet rf. lt9 scprcnibcf l00a) l)FÆL-bladcl nf. 8t) scplenr ber : (l(X)

de knapt:00 n1. indtil den tog
sandbund udlbf spidsen afla-
gunens indeNtc atoll. God1. del
ikkc !ar scl\slyreren
(foryindspilotcn), jcg havde
Dfugr l

Så var det cgentlig bare at
svomnre hen tilbåden. hvilket i

kl.all af dcl sommcllune vand
ikke vaf så s\'æ|1. og sii entre
den. Ganskc visl har_icg de sid
ste 5-6 åf ikke hoet. atjeg kun-
ne det nefc udcn ba-
de(reb)stige. nren når det .&l
'æfe. er dcr lbrskelligt. nran

alligevel kan. Fat i skviellislen
ud{bf cockpil. hale sig så langt
op. at man kan lempe fbrkfop-
pen sidelæns ind ovcr cockpit-
ka|nren. indtil tyngdepunktel er
indc ovcr den. Sidst_jcg prcle-
de det. fikjeg rfykket et ibben
ganske grundi,lrt. de br havde

jeg tbflængst droppet denne
måde al konnlc om boxl cftcr
badning.

Sto$ejlet Ded. og stnks ellef
kom et nlobilopkald h_jcmme

fia: "Hvor cl dlr'1"...1! Såer
det bare om ikke at skrænnne;
"koln til at sejle lidt tbr tæt

langs oen udlor havncn. så nu
crjeg lige ved at hoppe i fbr at
skubbe fl i igeD'. Hvilket fak-
tisk ogs:r vaf del næs1e ilir(
selctøj og en line til båden, så

vi ikke skulle skilles lia hinan-
den igen. og rcbsligen brlndcl
lil ct vart og et beslag.

Undcr svømmetuen hen imod
båden gik det op fbr lnig. at
den selvoppuslcndc rednings
vest ikke havde pustet sig op I

Fofklaring'l - kom scncrc: kul
syrepatronen havde gennem

tiden løsnel sig i gcvindet og
næsten skruet sig af', så selvom
tablellen var oplost som dcn
skulle og stiflen slået an. havde
den ikkc nåct at pcllorelc pa-

Intet erindrcs onr. hvad der
passerede imellcm henlniig at
sejsing og bevisthed om at 1ig-

gc nede undcr \,iudet: elgo må
jeg have f:iet en ordentlig "6n
på skallen" al bonlmcn, vippet
udenborrls og været uden be-
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vidsthcd nogle sekundef, indtil
modet nred vandet henlede lnig
tilbage til denne verdcn. I hvcrt
thld kunnc cn kæmpebule + et
gcvaldigt blåt øje ikke boftfbr-
klares I

Er nrcgct taknenlnelig fbr, at
det tbrlob så heldigt.

Hemf lærcs: pas på som barc
#,Y hvis du går på fordæk ur-
der plat-læns (el1er lad helt væ-
rc) og sur ikke roryinden. Ibrså
dcr skal ikke meget atvigelse
til eD bonning. Gå i hvert f'ald
langs samme side, som bom-

nren ståf ud. så du ikke plovo-
kerer'en bomning alene med
derr krængnirrg. din vægt forår-
sager. Hold hele tidcn øje med
kurs/vindrctniDg. Kontroll6r, at
kulsyrcpatfonen sidder fast
iskruet ! eller overvej, om en
selvoppustende vest overhove-
det er det rigtige.

Og iøvrigt: gerrnenltænk i ledi-
ge stlrnder, hvad du vil gøre i
fifskellige uheldssituationer. så

du inde i hovcdet har en nød-
plan til at iværksætte, hvis det
skulle gå hen at ske (det havde

.jcg nu ikke i dette tilfælde).

Kltls.trepaltoncns ge|ii1(l havle skntet sig selv op.

22

Nyt register
Vores nuvæfende rcgister i

boglbnn er ved at være foræl
det, så vi ef nu begyrdt at plan-
lægge vores nye legister. Vi
har også et positivt problem.
alle nye nledlemmer får tilsendt
et register, og med den med-
lenlstilgang, vi har i o.jeblikket,
er vi snart ved at løbe tør tbr
registre.
For at det Dye kan blive så kor-
lekt som muligt, vilallc med-
lenrmer i løbet af efteråret
modtage et udskrift af, hvad
der står'orr båden. Vi vil bede
jcr om al læse detlc grundigt
igennem og sende evt. rettelsel
1rl os.

I er også velkomne til at sende

fotos nrm- soln vil bli\,e opbc-
vafel i voles arki\,,



Flot arcangement

i Sønderborg

.l I Joryrn I Irilllkttttl

Vor tyske sosteforgtuis!tioll
"Freundeskr\ri\ Khsslscnc

Yrchlerl" ( FKY) \ or I ar trrrn-

gor ltl 'Classic Weck1006. '
dcr k)b o\cr 9 d.lgc I Jtrnl mo-

ncd.
I)cl \ar s1()r1:rnhgt st:u nc meo

krn- & udllug$seiladscr sanrl

clc'llagcral'rangenrenter i hncl'l

stedcr: Flcnsborc. Sondcfborg'

Kappcln og Kicl. h\'or 
.

( W2006 knyttcde 3n lrr

''Kiclcf Wochc . sanll erl dl-

slarcekapsejlads inrellcnr Sor'

dcrborg og Schlcilrrilndc Dcr

lar tilnreldt ca 190 b'rde ll.t

nrindsr 6 nAtioncr- nat ig\ ls

lrng1 llljsl lyskc. nren ogs' IIe_

rc d nskc htr\dc lbm(lelsen'

I et ticlligl shdc al Pl nlLlgnrn-

lc|r h.r\dc DFI L 'lilet rr)r'rLli'l

frl.rlc \r! en dcl ul r 'rrlgc_

rrrenlet i Sondcrborg. nlcn rrlår-

lc scncrc crkcnde. at del kurnc

\ i .rllige\cl ikkc nlobiliscrc 
.

rcssourccf lil l)c1 blc\ kun lrl

lidl sondcring i mrrlighcdef tof

llrål lbf liNdrtgcns tldlluglsscj-

Lrd\ li)r dc dcltrgcfc. dcr ikkc

scilci:lc krtps!iltlds Dcnnc trlc\

\';rclagcl l_Sondcfbofg \'rchl'
( luLr. nredens b!el1s turlstDtr-

fcru hrtldc hjull')ct ficd rlndcl

|or 11 l)1.Æl- dos il(kc o\crlor

\ofc lYskc liljllcI skullc \ orre

hcll usynlig. hN\dc \ik)\cl rrl

nrcd!irkc i \ olkonrslccnnonrcn

nrautlag alicn i Sondc|borg

Vor c\-li)rnrtnd Joltn. sonr

ha\dc lint clc ri(tlige (lroliclscr

mcd l-KY. hti\dc cgcnllrg lrlrr
lrel sig dcnnc oPgx\c nlcn

iuunc isidsLc cndc ikkc liigo-

res lir sit jotr. sr op!l:r\cn grk

\ id,:rc til urldcflcgnc(lc
l)cl blc\ cn dcjli!r oPlc\elsc

Ilcgunstigct ti l- lbrsornnrcrc n s

linestc \e ir la nlangc al stit\ -

nctlcltag,:nru .rllcrcdc og Pl ntc

dc larrgs kajga(lcn ntd crr-\el-

hc\ rct hr\ ncliortl og udlor

sloltcl. dtt \i((;urlnof Kfislcn-

\en ogj0g) rlllori hcn På cllcr

nriddagco og I'tronc nldc (rPrt-

\tlscn al llcl! 'lnkonllllcnoc 
og

ga pr budbc\og frrndt ourkfing
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Sct\e relkonlslcercnnnlicn lbr-

[rk I i']r,llc ol)l3i\elser Inde id\l
iristunske Slnrlcr b"rg Sktts gir'l'

indlcdl mcd lronlpcllbnlare og

sencre en lang :kke smukl klin-

,jcndc .r tsntllnl(' lrellltorl at

ilerrsburgr'r R.rch-Ch|r' der ttrt -

de ct vidlsPændcnde rcPcnolre

Akustikkcn i dol slorc. lukkcdc

gårtlrunr gar trcmlorolscD
''prikken o\cr rct '
llD noget særPrtgct og spænoorr-

de oDlcvclse blov dct si lor

lirrsie gang at skull'- stillc stg

oD på talcrstolell i slolsglrdcn

oicriirr cn lirrsanrling pa llcre

hundrcdc og Pi DFÆL s lc-qnc

onske relkornnren i dcl syddarl_

skc tlr\rnd (På tysk. engelsk og

dusk). Mcn dct gik. dcr Yar rKKe

torg..-\ es s\ edt o\er at la\ e nla-

nrskfipt dcrhjcnrmc olr lonlro-

da{cn. så \i syntcs godt \'r Kun_

nclage detlia lrcd gocl satrrtt

lighcd.

lor denl- der vil se mere: klik

irrd på \\'\\ \ lky.org og kig undcr

RECATTLN

Bitlclrt er h(ntct ltu I K\ 's hicnnetilc
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har gang i træbådene
Finn rLøsstør

På havnevej i Løgstør Iigger et
lille bådebyggeri, og indenlor
holder bådebygger Finn Nielsen
til. Nogle afbladets læserc ken-
del harn lbmentlig fra de kurser

l]ordsnrusect", foltællcr Finn
NielseD. "2002 startede .ieg så

lnit eget, mer ideeD nled at la-
ve kuNef opstod dajeg var på

nruseet. Og det er da blevet til
nogle stykker geDnem åreDe"-
Ud over kursusaktivilelen har
Finn Nielsen figcligt at lave på

bådebyggeriet, der lbr resten
kun aftejder med træbåde. Der
er såvel lystbåde son erhvers-
både på kundelisten.

Het er kursisterne i gang nled
0t b))gge en lille trcejolle, ag
t.h. kan nton se det lizrtlige re-

"Jeg har tit bådejere. som selv
afbejder med. og del gårjo fint",
siger Finrr Nielsen. En del lader
båden køre på lastbil op til både-
byggeriet on eflelåret, og on1

lorårel sejler de den så hjem igen
og bcnyttcr lejligheden til en
Limfjordstur.
Du kan se mere om Fiin Niel-
sens kursusaktivitctel på

www.baadebygningskurser.dk

i bådebyggeri, som han bolder i
sit værksted. Her kan amatøren
lære nogle afde grundlæggen-
de f'ærdigheder i arbejdet rned
lystbåde.
"Jeg er udlæfi i Thisted og ar-
bejdede i nange år på Lim-
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Stor-Knarr
Træbåd lbr Iiebhaverc. Båden skal ses! Type Storknan, byggct
1966 i Norge som l ud al2. Bådcn er 3l lbd lang. 2,16 m bred og
har en dybgang på 1,50 m. Indenbords Vire 7 hk bensinmotor.
Skrog kravelbygget oregon oinc på eg. Tcakdæk, cockpil og rul i

måhogny. Helt ny rullegenua plus rnange sejl. GPS. kompas, log.
En mcgel velholdt og velsejlende båd.
Priside: 89.000. cller hojeste bud.
Kontakt: tclelbn 2124 6752

DFÆL-bladet nf. I\9 scple bcr 1006
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Mcilar 25
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Schclilrbyggd M:ilar 25. Byggd 1950. Skro!'. ruti: Sittbrunn och
inredning i t-emissad mahogny. Dukal diick och rulliak. Stolsegel.
genua och lbck. Nytt stod'åll. Roder i rostliitt stå1. Rulllbck. Dynor
Origo-kdk. Bornkapell. Sitlbrunnskapcll. llanrnkapell. 6 Hkf
Chryslcr ulonborclsr )lor. Enkeltiickstillning itfii. Bå1en åftåt
uppili:iD och nefitlår. Bålen år fustad. sidsatl och riggad. Bam att
segla ivåg. Båtcn liggel i Stockholn.
Pris: 62000 SEK.
Kontakla nig på bobby cynrs(a hotnrail.com. ellcf på nrobiltelctbn
009,16 70 .193 65 02

I)|r/11-'bladcl nf . 89 slrf r.nrbcr :006

Swell II

SWELL ll langkole!. (1956) til s.rlg. Læfk på cg.

Li 7.65 + bo\'spyd 0.8. B:1.4. D: 1.5.

Dcplaccment ca. 5 tons
Nyinstalleret Yanrraf diesel 27 IIK nrotor tia Farborg Marinecenlef
(2005). Fofetaget repafationer lin kf.65.000.- i2005.
Firc koier. Nyc hyndcr i kahJ-l(1000). 2 stel sejl (sk)rsejl. klylef.
lbk. genua (rulle). spmy hood. bonllcll Dcsuder er båden udslyret
CPS. Ekkolod. kompas.. koftbolgcmclio. Dy ltnscpunrpc.4 slk rcd

ningsvesle. I ankre. Toilct. Ccnlrall-vr. elkoleskab. solcellepanel.

alumasl (ProciLrf nred pelcrbo|n og spilcfuom).
Bådcn liggef iM.rfselisbofg Mafina ved A rus hvol dzekkel er un-

der fenoration. Srlgcs pga. sygcknn. En gtig snlrk lyslyachl lil
dcn kr&snc 1fæbardsentusiast.

Pfis som beset: kf.75.000.-

Hcnrcndclsc Kirr KLrnia: 86275017 cl. Lafs Kæraai 3ll620Jl

3130



DFÆL-bladel nr. 89 seplembcr 2006 DFÆL-bladel nr. 89 septcnrbef 2006

Spejgattet jolle med ruf
Jeg ørrsker at sælge min lille sejljolle, dajeg ikke har lid længere til
den-

Den skulle værc en ombygget hegiolle lia en coster, alderen er om-

kring 100 år, men det ses ikke på standen. Den er lige malet og la-
keret og all er originalt -

Jeg sælger den fbr 9000 kr.
Henvendclse Peter Bast
Telelbn: 21766422 eller 86321504

Viking D3, I94B
Sjælden smuk og velsejlende mahogni sejlbåd sælges. Entypebåd
klasse Viking D3 konstruet afBjame Aas. Bygget på Svendborg-
sund Yacht og Baadeværft i 1948 for kendt bådentusiasl som sejlede
den helt irem til 1982.
Dinensioner: 9,5m x 2,01m x 1,55m. Sejlareal: 35m2, spiler 27m2.
Kravelbygget i mahogDi på en kombination afegespant og askesvøb.
Under vandlinjen er klædningen aflærk. Blykø1. Dæk afglåD med
epoxy behandling. Original mast i orcgon plne.
Bratta har været løb€nde vedligeholdt og er en sund båd lned fanta-
stiske linjer. Jeg har ejet båden siden 1991 og har haft stor glæde af
den.
Bud modtages fra kr.l 10-000,-
Læs nrere og se flere billeder på www.sitecenter.dk/tomaager.
Henvendelse: Michael Holde, T. 4919 0l2l eller
jmholde@gmail.com
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Berg 30 kvm spidsgatter

"Dor6" er en lokvnr Befg spidsgattljr. Ilur) licnrstår oiginalt.
bo(scl lh lcLrkdNJk. renoreret med nye nlider og proppef i 2005.
og plyNood på rullcl. Rig og kolboltc er mstlii.
Bygget på Bonesen i l9l.+ Fyr på Eg Mahognirul.
Udslvr: sl(nscjl. krydsfik. konrpas- sprnyhood. cockpillc11. teak-
clark- VIIF fadio. Cicnua I. Slor|nlok.

Pris. kont.rnl: 65000 kf

Telelirn: 98,16,+879

L-n1.ril: \'illjett(.rnrail.tele.dk

lll:,j,1 bhdll .r il{) \rplcr bcr 100(, 1)1:.1:l b r{1.r rr l! s.pl.nrb.r l0i)6

Marstal motorbåd

.lcg cr Llcs\ rffc nodl lil rl si.-lgc nrin de.jligc b:irl Maly p.r grund al'
manglcndc lid. .lcg hribcr- al dcf cr cn sonr r il or enagc r edligchol
dclsen al bridcn. da hun cf en llot gannrel bitcl. Der k.rn n.tr nes. at

cler cr skibsgoclkendclsc.rl skibslils)'ncl i S\cndbofg 12..iurri l9-16.

Bygsct.rl byggcnrestcfen H. Ccring. viarslal Væfli.Mafyef II 1or.

Nclto: 6 tons. :lii hk :l l0iJ I'crkins diclsel. Mcget andel udstyr. Ud-
\t! rslistc k.rn rck\ ifcfcs.

| 1cn\ enclclsc: .10:10 6177
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48 kvm Berg spidsgatter

Berg spidsgatter, 48m2, 8,5x3,0x1,45m. lærk på eg. Bygget hos
Københavns yacht&nlotorbådsvæfl i 1945.
Hurtigsejlende og utrolig rummelig båd i god stand, er født med
selvlæDsende cockpit og udstyret nred en Arona l5 hk. dieselnotor,
som aldrig har svigiet os.

Fik plakette i 2002 fbr god bevaling. ved Dansk ForcDing for Ældre
Lystfårtøjer's træffestævne i Middelfart. En rigtig dejlig låniliebåd
m ståhøjde og 5 køjepladser. Båden el hjemhørende i Aabenraa.

Pris 125.000,-kr.
Henvcndelse: Telefbn 7461 3413 eller 2060 3413

DFÆL bladct nf. 89 sc|tcnrbcf 2006

IJtzon 30 kvm
Code/ l1ye sejl, spiler. Marirrer 5 HK 4 takt påhæDgsmotor-

Fuldt kap-/ rursejladsudrustet. Havne presennirg / cockpillelt , vin-
terstativog meget andet.

Pris 30.000 kr
Kontakt: Telefbn 6220 8007
Enrail: asknutson@webspeed.dk
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30 kvm LItzon
klassespidsgatter

Utzons 30 kvm. klasscspklsgaltcr S 30 D 30, Sally. sælges. Beden
cr bygget i Stfuef 1935. Bådens mål: længde 7.l5 nr. bfedde 2.35
m. kolvægt I 1olr. Byggel al'lyf fai eg. lcåk diek.

Pris: I5.000.- kroner. Båden kan beses pi bådebyggeriet.

Peref Bruun. Munkegårdsvej I,l B. KvislgaiKl. teleli)n 4913 90lli

I)|.1,1 bhlcl rrf l9 !cflenrtlef 1006

Proj ektbåde
Pri r u $.dclirelc.dk .rnnonccfcf \ i gfrtis såkrldte frojcklbardc. Dct
cr bådc son lfrngcr 1il rcstaurcring. og sorr du krn li grNlis cllel
fbr et lillc. symlxrlsk belob. Ligc nLL llndcf du:

Spidsgqtter. Bundcn cr dcl\ ist rcno\ cfc1. men mclrcl n1ånglcr.

Tilgengæld kan dcl trli\'c cn tin lanrilicb,id. hYis Llu ltrr hondcrnc
skruel figtig pii. Kan hcntcs gfatis.

26 krtll. spidsg.tllcf. Mcd ril bidun cf også cn gocl. g.rnrncl

båndsav- som skullc ha\c sa\cl nye bofd til baidcn. Slarr iNol{lsisrl
land. Båden blir cr ophuggct hcf i clicdrrcl. h\ is clef ikke nrclcler sig
cn inlcrcsscrcl. Cftl fig..


