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Billedet pi forsiden
JorgenHeidemannhavde kameraet med, da han riggede sin folkebAd og satteforeningensnye stander. Den nye mige gor sig godt,
skriverJargeni en mail til redaktionen.Og det kan der \ &re noget
om.

Sejlerberetningi naste nr
Vi genoptager
LisbethKofoeds
dejlige beretningfra de gode
gamle dageog sommerturenmed
Helsingorjollen i nestenummeraf
bladet.

Stadigpfadstil forbedring...
'';ilfi:lf 'ffT,:lT"rksomr
eden
omde
3,:f

,-il;il:#:ffi:nil::";:.;
ifi::il,ffii;

er meremedtaget
vidnerom ha1bygge_
*lf,"J.t*"
t .T,:. sradigpe forosog faktaom
eldrelysr_
P_lf meabehov
lor nodhjelp.;rag xameraer
medoi
111e

,"i
,"H:ffi
i"T:i,l:?"1",'#n:H"T
:*:.*:ffi
ltffi
;"f
ii!5iJ::iffi ".:..r,,1it""',H
1:t,n"l "::"..

forografindfangere-nmegerpent byg_

er pi vej
^indi en kritisk fase,mentun
udenalt for
storearmbojninger.
"nanu.Jaa".
-for&is*fDen stod
ua.n o"",_
dakning i den bagende
. e, llrCIi"g*'
"g

taget!Si kan vi brugeaet tl enerar*,
t;;i;;;
s@tlergangi debattenom at {e bevaret
voreskulilr_

a-rv

Smuldbyggetjuniorbid pd saspeidemes
oplqgspladsi Holbek. lJden beslg,ttelse
i den bagendefordrsso l.

E

-stmon

r

I

De ungesibne kapsejler
Tekst:SimonHansen
I sidstenummer af bladet fortalte vi om SSB-biden,
og nu er turen kommet til SSA-biden. Som navnet
forteller, er de to bidtyper i familie med hinanden.
De er nemlig beggeborn af en beslutningi 1922pL
Dansk Sejlerdagom bestemmelsemefor to Sydskandinaviske Klassebaade,A og B. Det var imidlertid
kun A-klassen,der blev byggettil i de fsrste ar.
Til forskel fra SSB-biden, blev SSA-bidene ikke
byggetsom dntypebideefter sammetegning.Til gengeld var byggereglemeog bestemmelsememeget
strenge,og derfor blev den lille snesbyggedeSSAb&deda ogsAganskeens.
Navnet til trods slog biden ikke igennemi Sverige.
Den forblev et rent danskprojekt, hvor det isar var
hos de yngre sejlere,den fik succes.Den ibne, slanke
bid var som skabttil kapsejlads.Biden var efter datidensbegreberforholdsvis billig at bygge,og den var
sterk i sin konstruktion.
Med irene svandt den aktive klasseind, og nogle bide fik bygget et ruf pl.
Der dukker stadig enkelte SSA-bAdeop i bidannonseme.Det er ikke si lenge siden, en paenSSA-bid
kunne ksbes for 15.000,-kroner. Utrolig meget bid
og sejlgladefor s&Il penge.
Vi horer geme fra lasere, der har en SSA-bid, og vi
er interesseredei gode fotos af biden. Mail dem til
redaktionen.Les ogs&kommentarenpL side 22 til
voresartikel om SsB-badeni sidstenummer.
Kilde: Hvide Sejl, GjellerupsForlag 1947

Her dyster SSAD6, Slgjoldungen,
medMaagen "Jenten"
Somman tydeligt ser, kan SSA-bddenholde bedrehojde
enddengaffelriggedeMaage.

Sydskandinavisk
Klassebaad
A
D 16,Navira
KonstruktionO.L. Sperling
Byggetaf K. Mikkelsen,1936
Langde o.a.7,80m
Bredde1,88m
Deplacement
1.170kg
Lvl5,42 m
Dybgiende1,09m
Sejlareal23,7l
kvm.
Nl-mil 6,1
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Tandlegens
sejlbed
AJSimonHansen
GeorgBerg var en af de storedanskebidkonstruktsvar hansspeciale.Han var berer, og spidsgatteren
meget
storekrav til de bidebyggerygtetfor at stille
re, der skullearbejdeefter hanstegninger,og miske
er detderfor,si mangeaf demsejlerendnu.
Tandlege Rasmusseni Holbrek valgte netop Berg

som konstruktor, da han ville have bygget sig en ny
lystbid. Hvorfor det si ikke blev en af Bergs sadvanlige spidsgatter-konstruktioner,kan man kun gette
om. M6ske var det de helt serlige mulighederfor sejlads, som Ise{orden byder p6, der afgjorde sagen. I
hvert fald blev den nye bid bestilt og konstrueretsom
en spidsgattermed kanohek. Den slags tegnedeBerg
kun nogle ganskefi af i hele sin karriere. Kanoheek-

Bddebygger
Harald LYillumsen i Holbek
har Tandra II
klar til sos@tning i 1938.
Nybygningen
stdr blanklakerel med den karakteristiske
kanohekfot
struttende.

Bddebyggeren er ved at planke Tantrq II op pd
H. Willumsens baqdev@di i Holb@k.

kenharaldrigiEetstorpopularitet
blandtdanskelysr_
bdde.selvom dennehak er merealmindelige
i andre
lande.

var Holbekbiden sikret et otium i gode, gammel_
kendtefarvande.
- Det var jo en god mide at fa
skabtbred interessefor
biden. forteller en af ejeme.Lars Kure Hansen.
Me_
Bidelaug pi 19 anparter kobte Tandra II
densDFAl-bladeter pi besog.
har
han
rravlt
medar
Fra sosetningen
af TandraII i 193gharbiden oplevet Ia styrpd
densidsteklargoringfor sosatningen.
Roret
en hel rekke forskelligeejere.for aen iZOOj Ulev
er armonterel
og er vedat bliverenskabel.
kobtlilbase^rilHolbak af en guppe lokaleentusia_ -.Vi
har endret lidt pi ejeransvaret,
se vi nu er tre
srer.Hetet9 anparter
blev skudti kobet.og dermed eJere,men der
er stadigen stor stotteforeninqom_

Lars Kure Hawen har traylt
med at fd roret giort klar
(t.h.). Bdden har i ovrigt aldrig haft indenbords motor
installeret. (t.v.).

kring biden, fortaellerLars. Biden er byggettraditionelt af ryr pe eg og ask.Kun hekkener udpragetanderledes,endmanellerser vanttil pi en danskspidsgatter.Roreter ikke som ellershaengslet
udenpi agterstevnen,mensidderindvendigtsompi enkutter.
Et lille agterdrk indeholderogsi rorstammen,der
fores ud gennemagterst€vnen.PA dekket er der en
lille luge, sa man kan kommetil omkring rorstammen,og i ovrigt har et glimrendestuverumtil fendere
og andetgodt.
Biden er i almindelig brugsstand,sund men ikke
prangende.Storedele af den originalemahogniaptering er bevaret,medensdet oprindeligelerredsdeker
skiftetud medet modernemateriale.
Den langeoverbygninger original og indikererturbid. Derforer dergodpladsom la.
Tandra II er typisk for sin tid
TandraII er megetkarakteristiskfor sin tid. Hun er
skipperensonskeom en skreddersyetbid. Sidanne

bide, hvorderkun fandtesdenene,var snarerereglen
end undtagelseni tiden for de store seriebyggerier
begyndte.Og formentligmed FolkebAdensom den
produktionaf enstr@sejlbade.
forsteserielignende
Bidhistorisker disseindividualistiske
bedegeetlidt i
glemmebogen.
Pi lystfartojsmuseerne
er det klassebidene,der huserer,og man ftr let det indtryk,at de
danskelystbides historie,er kapsejladsens
og iser
klassebidenes
historie.Men TandraII minderos om,
at sedanvar det se langt fra. Kigger man i gamle
bidregistre,f.eks.det storeregisterfra 1937,kanman
hurtigt telle sig frem til, at de individueltbyggede
bide sAklat er i overtal.
Med sin kanohekfinder TandraII sig serdelesgodt
til rettei fordvandene.Her stir sjeldentso af betydning,til gengelder vindenofte frisk, si for TandraII
og besetningener det denreneskergirdssejlads.
Historienhar vist, at kombinationen
af tandlegeA. C.
Rasmussen,
bidkonstruktsrGeorgBerg og badebyggerH. Willumsenikke var si ringeendda!

Kan du hjrelpeTandra II l
Britllaugctonrkr-ingTandra ll ef megetinteresscreti
at hore oln Tandla I og TandraIII. Den sidsteskulle
verc sporet,mcn den 1'srste
er-indtil viderecn velbevarethemrrclighed.Alle tre er spidsgattcfe,
byggctpi
bestiilingal tandl:cgeA.C. Rasnusscni Holb:r:k.og
eftersigerrde
tcgnetaf GcorgBerg.
KontaktbidlaLrget
pi: lalskure(@hotnr
ail.cotn
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Stevnepi Holmen5. til 8.juli
DF,,ELinviterer til sommerstarme2007.Dennegang
forgir det pi Holmen i Ksbenhavnog i et tet samarbejdemeddetlokale"BidlaugetHalvtolv".Der venter nogle spendendedage,for starmetfinder sted
inde pi et omride, hvor mannormalt ikke kan komme ind meden sejlbid.Men til are for oshejserdet
lokale brolaugklapbroenog laderos slippeind i det
gamlebassinved kanonbidsskurene.

H

Dette stevne krever serlig opmerksomhed
Si lad det vere sagtmeddet samme:Det kever
skerpet opmarksomhedat deltagei irets sommerstevne. Du skaltilmelde dig stevnet i tide, og du skal
naje folge de sejlinstruktioner,somvi sendertil dig
lige fsr stavnet. Ikke fordi det er svart, mendu kan

Her er indsejlingen antydet. Du jdr detaAerede instruktioner, ndr du har meldt dig til. Naboer er Holmen, Operaen,
Amalienborg og Christiania. Hvem sagde centralt..?

I4l midt i kongensKobenhavn.BebyggelsenHalvtolv, og
det smukk kanonb&dsskur,
som bliver st@ynets
centrum.

simpelthenikke kommeind til stevnet,udenat kende
proceduren.
Og ikke nok meddet.Nir du sAer kommetgodt ind i
det smukkebassin,hvor de historiskekanonbidsskure
er et flot skue,og du har udsigttil Christianisvolde
pi denanden,skal du brugehekanker for at kunne
fortoje. Vi kommertil at ligge lidt trangt medbidene,
mentil gengeldm&detblive et afde hyggeligste
stevner i nyeretid.
Si meld dig til i tide, folg instruktioneme,si lover vi
dig et ster.ne.du sentvil glemme.

Stevneprogram

Tilmeldingog pris

Torsdag 5. iuli - Ankomstdag
15.00Bureauet
6bner
17.00Stevnetibner - Bryggeol/vand,
Velkomst
Vi hejserdenstore Migestanderog bidenehejsersignalflagenetil "FestligFlagning
over Toppene"indenforalm.
flagtidhver dagunderstavnet.
Derefterfestligtsamy€r.

Tilmelding senest5. iuni!
Du skaltilmeldedig senesten minedfor stavnet,alsi
den5. juni.Det gor du nemmest
pi DF,tL'shjemmeside,
www.defaele.dk
eller meden mailtil OveJuhlpi:
formanden@defaele.dk
Du kanogsiringepi: 5538863l.
Oplysnavn,adresse,
telefon,bidensnavnof storrelse
samtantaldeltagere,
voksneog born.

Fredag 6. juli - Hyggedag
08.00-| 0.00Morgenbord
10.00Bedommelse
af bide
l0 - l6 Forskellige
arrangerede
aktiviteter,
bl.a.AbentHus
for DFr€Lpi @resundsmiljoskolen,
spendendefor voksne
o8 oorn.
19.30Sommermsde
Lordag 7. juli - Festdag
08.00-| 0.00Morgenbord
10.00Skippermode
13.00Vi sejlerud i havnen- bidenesendesafstedaf Kobenhavns
Overborgmester,
Ritt Blerregaard.
| 4.00 Prasentationssejlads
samtevt. kapsejlads
- festaftenmed underholdning
18.30Festmiddag
20.30Uddeling
af pramier
Sondag 8. iuli - Farveldag
08.00-| 0.00Morgenbord
10.00Premieuddeling
fra kapseiladsen
Efterpramieuddeling
afsluttesstavnet(og "FestligFlagning"ophorer).
Sjov alle dage
BaadlautetHalwolvog andrelokalevil hjalpe medforskelligt siovallestavnedage.
Det lokaletravaljelaug
inviterer
til roningog Halwolvsmotoriolleta'r os medpi rundture
til allede listigestederiomridet. Fordemder synesdet
er rigeligtat hyggesigved biden og det smukkeKanonbidsskur,holderHalvtolybareniben mediskoldfadoli
hanerne.Om aftenentandesder op i den storegrill.

Priser
Biden koster250,-kroner.
Hver voksendeltagerkoster250,-kroner.
Hvert barn(under l5 ir) koster 125,-kroner.
Betaling
Du betaler,nir du er ankommettil stevnet.Hvisdu har
meldtdigtil, men ikkekommer,skaldu betalefor middagenalligevel,
med mindredu har meldtfra senestden28.
juni.Det er nemligsenestedatovi kanandre voresbestillingtil kokkenet.
Stavnets okonomi
Vi betalerikke havnepenge,
nir vi liggerhos Bidlauget
Halwolv.Derimodskalvi betalefor lejeaf halog for toilet- og badvogne.
Okonomienbalancerer,
hvisder er 150
personertil middagen,
og giveret mindreunderskud,
hvis
vi er farre.

Mod folkenefra Halvtolv
Bebyggelsen
og bidlaugetmeddetsjovenavnkan
du lese mereom pi hjemmesideme:
www.baadlauget-halvtolv.dk
www.halvtolv.dk
Og ellerskandu glede dig til at modefolkenefra
Baadlauget
Halvtolvvedstevnet,hvor de ogsi
deltageri festmiddagen.

"Da ieg mgdteAlfred Benzon..."
Denne lille artikel er taget fra Dansk Sejlerblad
Nummer 9, 16. April 1937.Artiklen synessi god,
at denne mette bringes i vores medlemsblad.Den
rummer humor og historie, om denne A. Benzon
der unegtelig har betydet meget for den tidlige
sejlspot herhjemme s6vel som i udlandet. Len
Dem tilbage og nyd dennevelfortalte lille artikel.
Dette indleg er tenkt som en del af en serie,idet
sammeforfatter tillige har skrevetom f.eks. Ado
von Lindholm og vores "sejler-konge" m.fl. Specielt artiklen om Lindholm er nevnevardig og indeholder ganskemeget humor.
Fttndet og indskrevetaJJacob Frolich.

Allied Benzon.

Den betydligstePersonlighedjeg har modt indenfor
Sejlspodener utvivlsomt Alfred Benzon. Med "den
betydeligste" rnener jeg her den for Sporten mest
betydende ihvorvel Alfred benzon ogsaapaa andre Omraader, f.Eks. Kunstens, kommunalpolitikens, Erhvervslivets og den faglige Organisation,
var en fremstaaendeSkikkelse.
Som Sejlsportsmand var han en behandig og
fremsynet Konstruktor (ogsaa en strilende Debattor), men mest Tak skylder dansk Sejlsporl ham for
hansArbejde paa MaalereglernesOmraade.At Danmark har kunnet hevde saa smuk - ofte ledende en Plads her, skyldes hovedsageligAlfred Benzons
Indsats.
I begyndelsenaf l890dme msder vi forste Gang
Alfred Benzon som en af "de store Kanoner" nA
m a a l e r e g e l - D i s k u s s i o nV
ea
n lsp l a d s .m e n a l l e r e d e
tidligere var han kendt som baadeSejler, som Skribent, bl.a. i "Dansk Spofistidende", og kyndig
"Maal"-Mand. I 1893 aftoldtes den forste Kobenhavnskonferenceom Maaling af Lystfartojer, og
Forhandlingerneher og senereforte til den af Alfr.
Benzon foreslaaendeSejltons-Regel,i hvilken man
for forste Gang moder Sejlareal og Gird i "Kgl.
Danske Yachtklubs" Maaleformel. Da denne MaaleformelsLevetid saa var udlobet i 1898, indbod
K.D.Y. til en konferencei Kobenhavn, og her vedtoges to Formler - begge lineere
dn for
"Krydsere" (Turbaade og dn for Racere
(Kapsejlere).Det var Sejllengde-Formlerne
(S.L.).
Vi msder her som et nyt Element d
Benzons
"geniale lille d", som er Forskellen mellem Spant-

Karikatur al'
A//i ed Ren-

.sltlr skreyet;

"Vrck/br
SartmAlfi'ed;
Jeg kan ikke
se ql s'].r'e

Kilde. IIandels & SoKronborg.

girden (G) og Kedegirden, cller Retgirden samt
Fribordshojden(F). Racer-Formlenfik kun en kort
Levetid,alleredei 1903vcdtogman paa en ny Konf'ercnce i Kobenhavnat undlive den, medensKrydscrFormlen,som havde tbstretgode Fanojstyper.,
bibeholdtcs.Imidlertidstoddet engelskeMaal for Udlob i
1907,og paa en intemationalKonferencei London i
1906 dannedes"lnternationalYacht Racing Union"
og man vedtogdet intematioaleMaal, "Metermaalet",
hvis Fomel var:

L+B+'zG+3d-',zJt_
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SamtidiginfbrtesByggebestemmelser
(scantlings)
fbr
skrogetog, noget senere,et ligeledesaf Alfred Benzon fremsatnationaltMaal, N.L.-Maalet.BeggeMaaJ
har - med viss Andinger (bl.a.ogsaamed en provisorisk t:tlles-nordiskOlnformning under Verdenskrigen) vist sig levedygtige.
At Alfied Benzonher var en ledendeStar fbr at bruge et moderneUdtryk og at den internationale
MaalefegelibetydeligtMon var Kod afhans Kod og Blod
af hansBlod, kan ikke bestrides.Han var paa internationale Sejlermoderabsolut forende.Han talte ikkc
helt godt Engelsk, han var ikke ubetinget
"Chameur". Men han "kundc sit Kranr", hans per-

l

sonlighedgjordeIndtryk og skaffedehansTankerVej
frem.Han var i dethele baadehjemmeog ude- en
Sejlsportens
Hovding og Forer. Man mindesendnu
Forholdtil den
med et Smil hansnert venskabelige
tyske SejlsportsSkaber,KejserWilhelm II, der bl.a.
om hans
fik Udtryk i "Bleeksprutte"-Neuruppineren
Optradeni Kieler-uge:
"Wohin der Kaisersig bewegerihm immerfolgt der
Apotheger..."
Indenfor den hjemlige Sejler Verdenvar Benzon
Tegn,og der stodsvare Kampe
ofte et modsigelsens
KonsulBromelle hamog hanssvomeModstandere,
fra
og
Professor
Kroman.
Kamp-Bulderet
berg
K.D.Y.'s Generelforsamlinger bl.a. Sporgsmaalet
om Konsul BrobergsEkslusionaf K.D.Y. (fordi han
havde kaldt Bestyrelsens Medlemmer
- gav endogGenlydi Sommerrely"Torskepander")
at rokkeA. B.; hans
emesViser.Men intetformaaede
Tunge
klareHoved,hansrappe
og SkarpePenbragte
ham stedseSejren.Lige nevnesbsr det ogsaa,at det
v@sentligtvar Benzon,der i sin tredobbelteIncamaaf Tution som Medlem af Borgerrepresentationen,
fik Sagen
borgsBestyrelseog af K.D.Y.'s Bestyrelse
vedrsrendeRejsningenaf det nye Klubhuspaa Langelinie(paadentidligerePinnebergske
Bastion)til at
glide.
Som Konstruktorgjorde Alfred Benzonsig forst
bemerketved Tegningenaf "Mabel" i 1892.Det var
en Herreshoff-"Affodning", Pioneren for
"Skebougen"sog de andreGloriana-Forteelser
hergrimt
Bast medfrldig Boug og
hjemme.Nermestet
en spidsHek. Man paastod,at det ikke var muligt at
rebe i "Mabel" med mindre man ankrede,thi man
kundeikke naa ud til Nokkenaf den langeBom og
gore Stikboutenfast udeni Jolle.Der var vist ogsaa
nogetom, at denvar tilbojeligtil at sugeAgterskibet
ned.Men denvar et Fanomen,denvar alle sineKonkurrenteroverlegen,
og denfortjenereerligten PositiNy-Tid
on somIndvarsleraf enYachtkonstruktionens

her i Landet.Blandtde mestbemerkelsesvardige
af
Alfred BenzonKonstruktionerdereftermaa nevnes
4-Tonneren"Leif'(oprindelig halvdaekket,
byggettil
ApotekerDamgaardi Vejle) en hurdigog ganskekon
Baad(endnui fu1l swing).Endvidereden megetflade, overordentlighurtige Sverdbaad"Enten-Eller",
der vandtnordiskRy somPokalsluger,samti (1904)
"Paradox"(som nu lufter en Bermuda.Rig)var ikke
Benzonvar her "giet
nogenSkonheds-Aabenbaring,
ind fol'en bredHek medSpejl,mendet var ubetingeten hurtigog godBaad.
StorstFortjeneste
somKonstruktsrindlagdeAlfred
Benzonsig dog ved Skabelsen
af Entype-Baadene
af
(i
Klasser.
Forst
1898-99)
".4llingeme"
forskellige
(23 Fod o. a., Sejlarealca.240 Kvadratfod),fortreeffelige, konne og velsejlende2 Mands-Baade,med
hvilke der i mangeAar blev drevetfin Sejlsport.Derefter(i 1900)"Tememe",omtrentdobbeltsaadraegti
ge som ".lEllingeme"(28 Fod 4 Tom. Overalt,Sejlareal ca. 400 Kvadratfod);knapsaa konne som
".iEllingeme",lidt korte og tykke og aldrig saapopulare som deresmindreSsstre.
Og saa,en halv Snes
Aar senere, "Maageme", i Stsrrelse mellem
".lEllingeme"og "Tememe"."Maageme"vandt forholdsvisstor Udbredelse,de var et billege, ganske
konneog handigeBaade,og de harhevdetderPopularitetgennemAareme,si at de endnuoptraderhyp(flere nu med Bermudapigt paa Kapsejladsbaneme
Rig) og a{holderderesserligeStavner.HverkenDragemeseller de forskelligeSaerklasse-Baades
Fremkomsthar formaaetat stekke"Maageme"sVinger.
De sidstebaade,der udgik fra Alfred BenzonsTeg"Titnebredt,var vist nok Konsortiums-Seksmeteren
tif'(1912) og "Edie" (1913),tegnettil Grosserer
P.
G. Munck.Men Alfred Benzonforlod aldrigSejlsporten.Endnu.isinesidsteAar virkedehansomDommer
og en yderstfomojelig Dommer,fuld af Lune og
Vid, en glimrendeForteller om danskSejlerlivsog
gammelkobenhavnsk
BorgerlivsPudsigheder - og

som aktiv Deltager i Maale-Konferenceri Udlandet.
Paa Mindetavlen over dansk Sejlsports Store vil Al_
fied BenzonsNavn altid tegnesig med lysendeGlans.

Linietegni g af Danuarks forste
entypebdd "A I I i ngen ". Dqterel
januar 1898.
Kilde: Handels & Sofartsmuseet,Kronborg
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Pi sporetaf en folkebid
Af Jorgen Heidemann
Her lidt om en af de forste danskbyggedefolkebide.
Historiens tilblivelse startede,da Simon, vor ankermand pi bevaringsprojektet,for et ers tid siden modtes med folketingets kultumdvalg for at forklare om
projektetsformil og en passant af fliv. kulturminister Elsebeth Gemer-Nielsen
blev spurgt, om vi vidste noget
om, hvor F D 3, som hun en
gangssejledemed, var blevet af.
Det blev begyndelsentil et lille
eftersogningsjob,der endte med
opklaring. Men fsrst skulle vi
"sA gruelig meget igennem",
som H.C. Andersenskiver om
noget helt andet.
Hvor en min bdd..?

Efters0gningenstarter
Mest naerliggende:
Dansk Folkebidsklubsregister.
Nyesteudgave2006 oplyser:JensHeinze,Hamburg.
Men det gjordemin eldsteudgave(1989)ogsi, si det
var nok ikke aktuelt mere.Og bide, der er gtet til
udlandet,har manikke styrp6.
Sporgsmiltil den tyske folkebidsklubgav ingenrespons.Men detkunneda vere, at Freundeskeis
KlassischeYachte, vor tyske sosterorganisation,
kunne
hjalpe medat efterlyseden? det ville de da geme,
skev Wilfrid Horns.Den har stiet i deresregisterfra
midt 1990-eme,
mennuvaerende
videsikke, eftedyser
densi pi dereshjemmeside
www.fky.org. Fundet!
Der kom mail fra en tvsker

Sa skete der noget: I 1 maj kom en mail fra Bemd
Neumann,tidligerefolkebidssejleri F G 316:
'... F G 3 er sdvidtjegved solgt til Bremen.Hr Heinze bor i dag i Neustadt og er medlem af Niendorfer
Yacht-Club..." Via denneklub kom svar fra Dr. Jens
Heinze:
"Jeg kobte F D 3 i 1987 i Eckemfdrde af "Holy"
Dittrich. Bdden yar n@stendod, havde stttet 6 Ar turL
i sol og blest mellem andre bdde. Alle sagde,jeg var
tosset, men det var min eneste chancefor at fd en
nordisk folkebdd.
Under restaureringen fandt jeg det originale nummer
under mange forskellige lag maling i kahytsforveggenFD3...4T.
Fjemede al maling ind- og udvendigt, fiernede hele
dekket, skiftede de overste bord (svcert at finde 50 dr
gammel gran til nye planker) og efter l dr blev JACARANDA sat i vandet. Sikken en ovemaskelse: Hun
svommede!Hun svommedefor mig og jeg svommede
for hendeomkring 15 dr.
Da der sft kom en hund til, blev det trods al krerlighed
til skibet for trangt. JACARANDA sejler nu pd Weser. "
Fortsatte2 dagesenere:
"2PS: vi sejledeJACAMNDA med et tyskenummer
F G 3. Vi modte for mange &r siden en anden folkebdd med sejlnummer F G 3 i Travemiinde,men den
var bygget 1957 i Danmark og sd ikke godt ud, osen
var et megetvigtigt redskab."
Si vidt Jens Heinze, der forst efter adskillige forsog

sidst i august fik formidlet kontaktentil nuvarende
ejer, Rudi, der egentlig hedder Rudolf Schmiedeskamp.Og altsAbor ved Bremenog sejlerpi Weser.
Factsom F G 3 Jacanandra:
Bygget Arhus Yachtverft
1946, Dansk
Folkebidsklub har registreret den under narmet
BONNY, i DF.IELer den 1994registrerctsombid nr
471 ARGO (tilhorendeBerd Ahlsdorf) og tidligere
navnHELEN.

Peter Pan borte, si FD 3 er den eldste

Denne opklaring gav iovrig! lyst til at finde ud af,
hvad der var blevet af den allerforstedanskbyggede
folkebid, F D 1 "PeterPan" fra Borresensbidebyggeri i Vejle, 1943.
Det har veret almindeligt kendt, at den ret tidligt
blev eksporteret
til USA. Det var vist i denperiodei
1950-eme,da driftigeb6dmeglere- til noglesfortrydelse - forestod en omfattendeeksport af gode
danskebide.
Danskefolkebidssejlere,
derhar deltageti sejladser
i SanFransisco-bugten
har forst i 1990-emeberettet, at densejledeendnuderovre.
Det mettelige checkes!
Fik mailkontakttil Bill Madison,formandfor San
FranciscoBay FolkboatAssociation,
som bekeftede, at det gjorde den
indtil for ca 10 6r siden, under n1t
navn "Old One", men af ejerenda
blev meldtsavnet- stjilet eller drevet bort videsikke.
Lidt trist, men hermedkan vi anseF
G 3 "Jacaranda"som den eeldste
danskbyggede
folkebid
(F D 2 "Gill" erjo svenskbygget).
Herefter skal vi frem til nr 9,
"Skovser", for at finde kendte eksemplareraf de forste. Den stir p&
land ved VesteroVerft (Leso), som
har tenkt at restaurereden si nar
det originale som muligt og iovrigt
beholdedensommuseumsgenstand.
Ogsi den er byggeti 1946pi fuhus
Yachwrerft,der tilsyneladendelige
efter kigens ophor har satsetst@rkt
pi folkebide.Hele l1 stk. 1946-47t

Smit & godtfra foreningen
T-shirts og andet godt
VoresflottenyeMige er kommetpi standere,
TpiLforsiden!
shirtsog klistermeerker.
Sestanderen
Du kanbestillehosvoressekrctariat,
Birte Molbech
Holstebrogade
4, 3.t.v.
2100Kobenhavn
O
35380 165,medlem@defaele.dk
Dennyestander
fEsi 2 storrelser:
Lille 20 X 45 cm.
Stor30 X 67,5cm.

Buggesgade
19
5502Middelfart
NordiskFolkebid Kuling
Ole Knudsen
Hahtolv 11
1436KobenhavnK
MortorYachtCaprice
og ChalupHejmdal
Ny Bid
Ame Sylvesterhar solgtSpidsgatter
Bamse
og har fiet ny bid, en Hillyard mednavnetSylvig.
Seogsi Sylvigshjemmeside
www.sylvig.dk

Velkommen til nye medlemmer

Generalforsamling
Foreningenbliver ved med at fl nye medlemmer.
Vi byderjer et varmt velkommen og gleder os til at
modesbide pi vand og pi land.
Lotte og Claus Engslet
Nordgade35
5762 V. Skerninge
Spidsgatter Bamse
Jsm Moller
Snedkervej17
6740 Bramming
Motorbid SelmaIII
Holger Petersen

Referataf Generalforsamling
d. 31. marts 2007
Sted:SejlklubbenBugten'slokaleri Arhus.
OveJuhl(OJu)bod velkommentil de ca.20-25ftemmodtemedlemmer.
1. Valg af dirieent.
OJuforeslogJohnRauthKnudsen(JRK) somdirigent- JRK blev valgt.
generalforsamlingen
JRK konstaterede
lovligt indkaldti henholdtil vedtagtemevedudsendelse
af
DF,€L-bladetnr 9l mereend 14 dagefor generalforsamlingen.
Ingenbemarkningertil dagsordenen.
Herefterblev JorgenHeidemann
blev valgt til referent.

2. Bestvrelsens
beretningfor detforlobneir v/ OJu
Beretningen
er tilgiet alle i DFAL-Bladetnr. 91, februar/marts2007,derforkun summariskberoringaf
enkelteemner.
Vi har haft et godtir, derer fragiet 25 og tilgiet 43
medlemmer,
antal351primo 2007.
Bladeter fra og mednr 9l udkommeti ny format.
Intemet-registeret
er fomyet,OJuharveret gladfor
mangetilbagemeldinger
medsupplerende
oplysningerforinden.
Design-program:
Nyt logo er udviklet,detbruges
fremoverb6depAblad,i dokumenter
og pi standere.
Knud Isagerbemarkede,at standerandring
er meget
usedvanligt,kun sket1 gang(KDY 1891),detburde
efterhansmeninghaveveret en generalforsamlingsbeslutning,menfandtiovrigt designetflot og bladet

oK.
JRK: dethar givetet enormtloft - har selvtidligere
prsvet, fandt opgavenumulig.
Bestyrelsens
beretningblev hereftergodkendt.
3. Planerfor detkommendeir.
DF,!EL'ssommerstevne
pi
afholdesi 6r i Kobenhavn,
Holmen,5 - 8.juli. SimonHansen,derer vor
"tovholder"pAstevnet,efterlystepraktiskhjelp og
sparringspartnere
af isaermedlemmeri Kobenhavnsomridet.
Der arbejdesmed et nyt trykt register- forventesudsendti Ar.Ligeledesvidereudviklingaf hjemmesiden,
vi {br efterhindende flesteindmeldelser
(ref.:og
stevnetilmeldinger)
via hjemmesiden.
SimonHansen(SH) oplysteornbevaringssagen,
at
rapportenfra sidsteir tilgik bl. a. politikerefor at 6bne opmarksomhedenom sagen.DF/EL er nu inddragetsomdeltagerei Skibsbevaringsfonden
medSH
somvor reprasentant,
forelobigtpi observatsr-basis.
Forst drejerdet sig om at fi lystbidenemedpi programmet.HAberpi, at vor deltagelseforer ffem til en

samletregistrering
af alle landetseldre fartojer,hvilket nodvendiggor
hjalp til kortlagning- evt.med
hjelp fra museeti Helsingor.
Inviterertillige folketingspolitikere
til besogvedHolmen-stevnet,
hvor Ksbenhavns
overborgmester
medvirker.
TorbenRix (TR) supplerede
om designprogrammet,
at udoverdetnu kendteer derpAbegyndt
fremstilling
af identifikationsskilte
til b6dene.
EsenllisDlanlast
leverettil generalforsamling.n.
r"n-d. er-[naptflrdigeendnu.Ovale,messingstobte,
S,5 cmhsje 12,5
cm langemeddetnyelogoog indgraverede
bAdnumPlaceringsmuligheder
drofteti bestyrelsen.
TR synes,
detbor siddesynligtsom"signal"- andrehar andre
id6er.Det er naturligvisfrit for hverenkeltom, og
hvor detskalvere.
OJu : deter meningen,at skiltetfolgerb6den,ikke
nuvaerende
ejer.Foreslirat bidnummerettillige indhuggesi bAden.
KnudIsager:ogsi vedsalgtil udlandet?
SH: god idd at ladedetfolgemedved evt.salgtil udland;kanvare hjelp til senereidentifikation.
4. Godkendelse
af reenskab.
- gengivetalle i DF.;EL-Bladet
Regnskabet
nr. 91,
februar/marts2007 (og udskrifter fremlagt),derfor
kun summarisk
beroringaf enkelteemler.
Porto-posten,
derli lidt hojt, er efterfolgende
analyseret. Sommerstevneregnskabet
eftergaet,
vendtfra et
lille underskud
til et lille overskud.
SH: annonceindtregter
er en godpost ! - takketvsere
hjemmesiden,
derhjelper godtpi omsatningen.
Alleredenu nsesten
naetop pe heleirets budgetefetr
kun 1 nummeraf bladet.
Regenskab
og budgethereftergodkendt.
5. Behandlineaf indkomneforslae.Udgir - derer
ikke indkommetnogenforslag.

6. Fastsrttelseaf kontingent for det kommendeir.
Bestyrelsenforeslog uendret kontingent, hvilket blev
vedtaget.
7. Vals af formand. Udg6r

|,NSKIO

er ikke pi valg i ir

8. Valg af bestvrelsesmedlemmer.
Torben Rix og JorgenHeidemannvar pA valg - og
beggevillige til genvalg. Beggeblev genvalgt.
9. Vale al best_vrel
sessuBplgalrlL
Gunnar Kristensenvar pi valg - villig til genvalg.
Genvalgt
10.Vals af revisor/revisorsupnleant.
Pi valg somrevisorvar Poul Silberg- villig til
genvalg.Genvalgt
I l. Eventuelt.
JohanBrydegaard(Knan DEN 48 "Rapp" ); Agiterede for SvendborgClassic Regatta.
OJu: Bo Vigelso (S 30 DEN 7 "Ibi") har pitaget sig
DF.aELrepresentationi SCR.
Lotte Vestergaard("Duen" af Assens),medarrangor
af sommerstevne2008 i Assens:er stevneugenlidt
tidligt ? OJu: traditionelt altid pi dettetidspunkt
Afslutning
JRK erklerede hereftergeneralforsamlingenfor slut,
hvorefter OJu rundedeafog takkedefor en god generalforsamling.
Odense,20 april 2007, Jorgen C. Heidemann

/rsroffi
Et brev fra vores sekretar...
Kere dejlige trebidsejere, jeg hiber I er godt i gang
med at klargorejeres dejlige "skuder" og at I har fiet
tilsendt en stander,modtagetforeningensblad, eller
hvad I nu har bestilt, og sidst men ikke mindst,
har BETALT JERESKONTINGENT (forfatdt til
betaling3 1.1.07)hvis ikke, kan I nA det endnu.Der
er stadig en del restancer.
Alle som ikke har betaltinden25.5.07,vil blive sle!
tet som medlem.
Sommetider kan det vare svert, at se hvor betalingeme kommer fra, miske er det en venlig sjel(som
regel en kvinde, med et helt andetnavn, der betaler
uden at skrive hvem der er det "lykkelige" medlem! Altsi, anfor venligst medlemsnr.som stir pi
bagsidenafbladet. Si mangeoplysniger som muligt,
letter arbejdet.Pi alle blade stir der folgende:91868
8245,det er Post-Dk'sregistrering.
Det er IKKE
medlemsnr.Kun det efterfolgendesom eksempelvis
kan vaere:"1207-000",er medlemsnr.Miske lyder
det lidt kryptisk, men sidan er det bare.
Det kan ogsi ske, at der som meddelelsebare stir:
PeterJensen,nyt medlem.Det kommer jeg jo ikke
langt med, vel!
Det var bare lidt fra dagligdageni sekretariatet.
Kmlis hilsen Birte

Tretjere forbydesalligevelild<e
Fyrretretjere er et vigtig middel, der bruges f.eks. til
bevaring af gamle bygninger og bide. Tratjere har
hidtil ikke vrret godkendelsespligtigti Danmark som
bekrmpelsesmiddel efter den danske godkendelsesordning, da man har betragtetvirklingsmetoden som
fysisk. Nu har EU netop af de samme grunde besluttet, at ryrretretjere ikke skal betragtessom et biocidaktivstof under biociddirektivet.
Baggrund
For nogle ir sidenblev furretredaereidentificeret som
aktivstof under biociddirektivet (direktiv 98/8/EF),
hvilket gav anledning til drsftelse i EU om, hvorvidt
den type produkter var omfattet af direktivet. Tvivlen
drejede sig om, hvorvidt fzrretratjaereproduktemeer
kemisk virkende som biocider, og dermed falder ind
under direktivets regulering, eller om virkningen pi
fx treet alene er fusisk ved dannelseaf en beskyttende vandafvisendebarriere og dermed er uden for direktivets regulering.
Nordisk Ministenid og de nordiske medlemslande
igangsatteen undersogelsemed det formtl at belyse
ltrretretjeres eventuellevirkning som biocid. Undersogelsenblev afsluttet i 2006 og har nu kunnet danne
grundlag for beslutningi EU.
Andre varianter af tratjere end furretretjare blev
oprindeligt ikke identificeret som aktivstof under biociddirektivet, si de var ikke med i undersogelsen.
Medmindre EU senerebeslutter andet for disse varianters vedkommende,betragter Danmark derfor fort-

sat tretj€re generelt som fusisk virkende. Beslutningen betyder, at produktion og brug af tretjere kan
fortsrtte som hidtil.
Miljostyrelsen gor dog opmrrksom pi, at markedsforingen af produkteme ikke mi vere vildledende.
Markedsforingenskal siledes indeholdeen beskrivelse af virkningsmiden, sAman ikke forveksler det med
et traditionelt virkende kemisk bekempelsesmiddel.
Serligt mi produktemenaturligvis ikke markedsfores
som havendevirkning som biocid.
Danmarks EU-dispensation falder bort
Mens det stadig var uafklaret om treetj€re blev anset
som aktivstof, ansogte Danmark EU om en sikaldt
dispensation til "vesentlig anvendelse", som ville
give Miljostyrelsen mulighed for at udstedegodkendelser til markedsforingaf tretjereprodukter til brug
for beskyttelseaf fredede og bevaringsverdige bygninger og skibe mv. Danmark og andre lande fik
meddelt dispensation,men den nye beslutning i EU
medforer, at der sandsynligvisikke bliver brug at udnytte dispensationen.
Trrctjere omfattet af almindelige kemikalieregler
Miljostyrelsen gor opmerksom pe, at tretjere indeholder stoffer, som medforer, at produkteme skal
merkes for miljo- og sundhedsfare.
Kontaktperson for yderligere information er funktionslederJorgen Larsen, Miljosryrelsen Pesticider,tlf.
3266 0262

'teserneskrivef..."
Max Vinnerhar sendtos dennekommentartil artiklen om
SsB-bddeni DF,EL-bladet nr 91.
Tak for artiklen i sidsteblad: "Drsmmenom dennye klassebid". Det er megettihsengtat klassikemes
historietagesop i DF,EL.Lidt argerligter detdog,at du tilsyneladendehar misforstietdin kilde,EinarOlufsen(red.):
"HvideSejl" 1947medhensyntil SSB-bidenoprindelse
som entypebed.Sagener, at det var KDY og ikke KAS,
der tog initiativet til at nedsetteet udvalg,som skulle
flemkommemed forslagtil nye bidklasser.I detteudvalg
sadgodt nok KAS formandingeniorKnud Degn,der sammen med en andeningenior GerhardRonne(som for ovrigt
ogsi sadi udvalget)var kendt for at havekonstrueretde
beromteRUNA-bide.
Detteudvalgllemkompi Sejlerdagen
i 1922medet forslagtil en iben og en lukketSSAog SSBbid, somikke
nogenaf demvar entypeklassermen konstruktionsklasser.
Bestemmelseme
var nestenuhortstengeog begransningerneskullestramtoverholdes,
hvilketfortetil at de ca 18
SSAb6de,derblev byggettil 1946(!), blevnestenensat
sepi, selvomdevar tegnetaf7 - 8 forskelligekonstmktorer.
De strammeregler blev vedtagetaf Sejlerdagen
13.01.1923,
og KDY fik ret hurtigtbyggetto SSA-bede
til
bortlodning,og si var denklassei gang.
Den fsrsteSSB-bidblev imidlertidfsrstbyggeti vinteren
1927,og detvar ikke MARGOT II. Detvar derimodHEBE byggetaf SvendSvendsen,
Kastrupog tegnetaf hans
ssnJens.Denhavdemilene:9,5-2,23-1,25- 1500kgbly
(udvendig)og 38 kvadratmeter
sejl.Svendsen
havdebiden
steendeenrum tid, menpi et tidspunktvar denejetafen
Hr. Vesteri Ksbenhavn.I 1937ejedesdenafksbmand
Merrild Kaudsen,Norregade,
Vejle og havdesejlnummer
NV 10 ("Neptun",Vejle l0). "Kendingsbog
for danske

Lystfartojer1937" oplyser,at dettevar: "ForsteSSB-bedi
Danmark"!
Hvis detteer rigtigt mi MARGOT II vzerebyggetsenerei
1927af MartinJensens
varft pi Thuro.TegnetafkonshuktorAntonWitt medmalene9,6- 2,23- 1,33- 1500kg
bly (som byggeforskifteme kavede) - 40 kvadratmeter
sejlog et deplacement
pe 2950kg. Fsrsteejer:Kobmand
Henrik Olseni Svendborg,men denkommertil [Ir. Sabroe
i Kobenhan og ejesi 1937af en RestauratorS. Petersen,
Sdr.Boulevard60,Kobenhavn.
I 196l ejesdenafErik
Lochte,ArhusSejlktub.
Men tilbagetil Sejlerdagen.
Forstden26.01.1929
antages
SSB-bidenefter Anton Witts tegningsomentlpebid (efter
starkt presfta Knud DegnKAS, der elskededen bid, som
han ansi for det ideellelangtursfaxtojtil danskefarvande).
Men det blev ikke sidsiegang,denvar oppepi Sejlerdagenstapet.For i l93l meddelerKontroludvalget
for SSBEntypebiden,at der er forsogigangmed at afkorte den
uhensigtsmassigt
laagebom.Detreducererganskevist
sejlarealetnoget,men "FartojetsSejlevneer blevet forbedret samtidigtmed,at det er blevetm€remanovredygtigtog
behageligere
i So".Da klasseregleme
blev fomyetneste
ar, mitte ejemeselvbestemme,om de ville haveWitts
langebom eller en kortere.
Si megetom oprindelsen
til dennedejligeturbid, dertilmed var sehurtig, at denafog til kunnesli de gamle(smi
l9l9 regel)seksmetere
pi kapsejladsbaneme.
Jeghar selv
haft "fomojelsen".I SjellandRundt1967blevjeg med6
D8 VAGABOND (tegnetaf - Witt) sl6etmed en times
tid af SSBD3 NINA og SSBD7 SYV (enB?etegnetaf -

wito!

30 krrm.spidsgatter
"Kulingll" (tidl. "Jenny"),30 m2 spidsgatter,
bygget
af JohnAnderseni Frederikssund
i 1934.I rigtig flot
stand.Sserdeles
velsejlende
og sostarkklassiker,en
perleblandtde fl derer tilbage.
Langde7,27m. bredde2,56m. og dybde1,25m.
Kalmar$r p6 egespanterog svob.Mahogniaptering,
ruf og cockpit, flot lakarbejde.Fyrremastmed rustfristel rig. Fyrredak og ruftag undermalet glasfiber,
vandttrt.
Motor: NyrenoveretindenbordsVire 7 totaktsbenzinmotor. Salgeskompletudstyretinkl. bedstativog
interessant
historiskmateriale.
Prisid6:85 000k.
Biden er beliggendepi Bornholm,menkan ved
handelsejlestil enhavnpi Sjalland.
Henvendelse
til nuvarendeejer:SimonLundKoefoed
Telefon:5694 1600eller28 1277 8i Mail simon koefoed@hotrnail.com

Sejfbid 24-32'kobes
Platgatter- Blue Peter- Swell - Laurin Koster Spidsgatter
m. hojt fribord- ellerlignende.
Velholdtskog, sejl og motorsamtklar til sejlads.Helststihojde(delvis)og evt.toilet.
HF Industri & Marine
fi.622fJ 13't2
Fax 622O 1477
Ynww.hfmaiine,dk

Kurt Wilkens,fuhus,
86 12 24 36.

Havkrydser
Spidsgattet
Efter 22 Ar med NAUTIC har jeg besluttetat prove
noget nyt. Derfor saelgessmuk og utrolig velbygget
spidsgatter,tegnetog bygget af Knud Olsen, Bandholm i 1954.
Nautic ster meget original. Vandt i 2002 Haryunloggen ved stevnet i Middelfart.
Biden er lobendeopdateretmed grej af bedstekvalitet. Alle papirer, bilbrev og tilsynsbog og al historie
er bevaret.
8 , 7 5 x 2 , 8 5Ix, 5 5 .
Lerk pi eg, alle bord skarettil fuld laengde.
Overbygning og dek i teak, selvlensendecockpit..
3-cyl. VETUS diesel.
Helt n)t storsejl fra Quantum,samt 4 forsejl, krydsfok pi peterbom.
Nye hynder med betrek fra KVADRAT, al apteringi
teak.

Ankerspil og 2 ankre.
VHF (sailor), GPS, lod, 2 kompasser,radio med FM
(SP-RADIO) ksleskab med kompressor.
Derudover diversepresenninger,tovvrrk og fendere.
NAUTIC er hjemmehorendei Nestved Sejlktub.
Prisener ikke det afgorende,jeg er mere interessereti
at badenffir en god ejer.
Men et eller andetstedskal vijo starte,sa en priside
kunnevere 185.000kr.
Yderligere oplysninger:
ReneNielsen
Sct.JorgensPark 83
4700 Nrestved
tlf 20281304 eller 55721966
e-mail: nautic@privat.tele.dk

Utzon spidsgatter
kobestil udstillingsbrug
Til detnyeUtzoncenter
pe ha\.nefronten
i Aalborgkobesen 30m2spidsgatter
af t)?en U2 Sisufra 1959.Bidenskaludstillesmedfuld rigningog bidragetil it b"lyr" rurn-"tthengin -"tt"- At" a;;;
f;-".-"
spidsgatterkonstrukioner
og Jom Utzonsarkitektur.
Biden skal derfor vare velholdt og tat pi original standbadei skrog,rig og aptering.Biden
skal haveen
dvsvaerebyggetefteroriginaletegningerudenvasentligemodifikationerog helst
fil'rblciilcfustorie",
unoerAge uzons tllsyn!
Kontakt venligst
ThomasArvid Jaeger
Telefon: 24470892
Mail: arvid@aod.aau.dk

53 fod Galease
Galease27 BRT / 53 fod.
Byggeti eg p6 eg, 1896.i Frederikshar.rr.
Velholdtfritidsbid medbl.a.
centralvarme
og ca. 30 km.
lejlighedikahyt.180trk 8 cyl.
Scania,
220Y ,7 50 W .
Selgessejlklar,pris 730.000,Kan fmansieres,
minimum20%
i udbetaling.
Semerepi:
www. sitecenter.dl</retro
Mail til retro@mail.dk
Telefon 28538274.

Projektbide
Spidsgattet Motorsejler, 28 fod. Perkinsdiesel
og rig. Se mere pi DF,;EL's hjemmesideunder annoncer og projektbide. Eller kontakt Thomas Ormslev pi
47383816/40t55864

22 lorn, Skargirdskrydser. Semerepi DF.4L's
hjemmesideunder annoncerog projektb6de.Eller
pi 2614101/6186
kontaktLarsRonsholt
4383.

Galeaselignendebid medmindreskade.Semere
pi DF.€L's hjemmeside
underannoncerog projektbide. EllerkontaktArmandRuspinipi 561487
67.

Springer Spidsgatter, Portos. Tegnetaf Hansen.
Se mere pA DF,:EL's hjemmesideunder annoncerog
projektbide. Eller kontakt PederFrederik Jensenp6.
5 1 7 8 7 518

Projektbide
Berg spidsgatter, l5 kvm. Skalvek straks,ellers
ophugning.Er i Svendborg.
Henvendelse
til Michael
pL 40401281.

Projektbid annoncerer gratis

Berg spidsgatter, bygget1947pi StegeBidverft.
Helt original.Semerepi DF/EL's hjemmeside
under
annoncerog projektbide.Eller kontaktErik Nielsen
ph 60719282I 60719383

Du kanannoncere
enprojektbidgratisheri vores
bladog pAhjemmesiden,
hvordenfir en merefizldie
omtale.Detgor vi for at givederuedeb6deenny
chance.Der er heldigvismangegodeeksemplerp6,at
projektbede
finderen ny ejer.Kravettil en projektannonceer, at bAdenkanafhentesellersalsestil svmbolskpris,hojst5.000,-k. medalt tilbeh'or.
SemerepAvoreshjemmeside:
www.defaele.dk

Vi ses 24-26august til
)';:
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Korshavntraf2007

Avernako

Sedvanlig"dagsorden":
. Ingentilmelding,
barekom!
o Havnepenge
afregnerhverenkeltmedhavnefogeden.
. F@llesspisning
i forsamlingshuset
ved havnen
lordagaften.
',.- L\
lr\.ra'
r>.. . Medbringegenproviant.Det et 4y2km til kobD r e j e t - ",
Korshavn
manoen.

Ketchrigget36 fod
Bergspidsgatter
D anmarksfl otteste 36-fods
ketch-ri ggede Berg-sp idsgat ter
fra 1936 selges.
Den er premieret flere gange
for god vedligeholdelse sidstegang i 2006 .

Lengde
Bredde
Dybgang
Deplacementsejlklar
Byggeir
Verft
Materialer
Ruf, cockpit, aptering
Stormast
Mesan

10,80m
3,20m
1,70m
ca.9 t.
1936
M. Moller, Skalsksr
Lerk pi eg(kobbemaglet)
Mahogni
Silverspruce1980
Silverspruce
1976

Rig
Motor
Styring

AP. Navigator
Sejl

Rustfri 1975medrullegenoa
beslag
Perkins4.107diesel43hk.
Hydraulisk reversgearI :2
Hydraulisk medrat (scansteering)
Professionel
autopilot
(scansteering
1977)
DGPS
Storsejl-Mesan-Genoa-2
stagsejlSpiler

3 ferskvandstanke,2 dieseltanke,Viking redningsflide 6 pers.,2 ankremed kade og tov, et lille paraplyanker, elekhonisklog (vdo), ekkolod(SpaceAge), styrekompas
(seastrelMoore),radio,vhf., fortojningsgrej,
fenderem.v. Fartojetfremtreder i det hele somet smukt, sundtog megetvetsejlendefartoj.
Prisid6:600.000,-k. (Giv et bud)
Henvendelse
til Jorgenog IngeJorgensen
pi tlf.: 32514432eller23231568.

BB I l, norskpramsamt
bidebyggerverktoj
BBI I til salg, en l1 m2 mahogni kolb6d fra 1964.
Biden har en overaltlangde pi 6,1g m og stikker 0,9
m.
Norsk pram, ikke helt ferdigbygget salges ogsi
.

Jeg vil ogsi selge en massebidebygger verktoj,
samt en tredrejebank i fin stand.
Det hele salges for 20.000,00kr.
Det kan ogsi selges delt.
Transport kan vi snakkeom
Henvendelsetil JesMsller Kristensen
Telefon20495219

Navnestandere
Prikken over i'et pA enhver smuk eldre
lystbAd. Individuelle navnestandere sves.
Du bestemmer farver (alle flagdugfarver)
og storrelse.
Ring/skriv og fA et tibud.
HenvendelseAsta Graunbsl
Telefon: 32 84 79 14
Mail : asta_graunbl@yahoo. dk

Sejlselges
North Sailsfok.
Syettil 30 m2 klassespidsgatter.Nypris6.800,_
kr. nu 4000,-kr. Forlig7,95underlig2,92m6lt
heltud i sejlers
dughjomerender.
Hoj JensenSailsspiler,
Triradialsyeti farver80 o/orsd,- 20 yo hvid.
Mil : SL 8,65,SF5,25,SMW 5,50,ca.38m2.
Nypris8,900,-nu 5.500,-ko.
(Afslagvedhurtighandel)
Henvendelse
til Henrik,telefom2021I32l
Mail: hjthuroe@hotmail.com

Vind-Hansenhavkrydser

Blanklakeretb6d bygget i Tabascomahognymed
teakdrek,tegnetaf Vind-Hansen,og bygget hos bersmte Knud Olsen i Bandholm 1962.
Dimensioner:9,70x2,50x
l,5o
Motor: Albin Kadett,2 cyl. renoveret1996
Deplacement:
4.500kg
Biden er indrettetmed 4 kojepladser,og der er et dejligt cockpit. Stahojdener 2.00 meter om le. Biden er

fuldstendigsundog frisk og fremstir megetvelholdt.
En megetsmukliebhaverbidfor denkreesne
sejler.
Kompas,navigator,VHF, cockpittelt,bompressenning,samtdiverseudstyrtil tursejladsmedfolger.
Prisforslag:
170.000,kronerellerbud.
Yderligereoplysningerpi telefon35553637I
22253637

Berg30 kvm
spidsgatter
30 lom Berg Spidsgatter
saelges.
Byggeti
1934pilC. Jepsens
vrrft i Vejle. Skrogeter

furpi eg.

Badenfremstir i original stand,dog
er larredsdekket udskiftet medteak-dek
Sejlgarderobefia 1934 -1996.
Motor er Volvo Pentafra 2001.
Megetvelholdt.
Ligger i Ronnerharmen
i Frederikshavn.
Pris:60.000
Henvendelse
til Lars Olsen,22 61 40 42

Utzon l5 kvm spidsgatter
15m2.
Siwi Sl5 D1, Spidsgatter
AgeUtzon \954.
Til salgmin. 20.000k.
TIf.60834569
l
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DFAL
c/o Birte Molbech
Holstebrogade 4, 3.t.v.
++++1215++++
2100 Kobenhavn O
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Hardu problemmedblegning
og
gulningaf mahogniellerteak?

Detproblemharvi lsst.Med10 Ars+garanti
- tlf:28 1248 88
www.uv-tech.net

