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Billedet pi forsiden
Jorgen Heidemann havde kamera-
et med, da han riggede sin folke-
bAd og satte foreningens nye stan-
der. Den nye mige gor sig godt,
skriver Jargen i en mail ti l redak-
tionen. Og det kan der \ &re noget
om.

Sejlerberetning i naste nr
Vi genoptager Lisbeth Kofoeds
dejlige beretning fra de gode
gamle dage og sommerturen med
Helsingorjollen i nestenummer af
bladet.
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De unges ibne kapsejler

Tekst: Simon Hansen

I sidste nummer 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 begge born af en beslutning i 1922 pL
Dansk Sejlerdag om bestemmelseme for to Sydskan-
dinaviske Klassebaade, A og B. Det var imidlertid
kun A-klassen, der blev bygget til i de fsrste ar.
Til forskel fra SSB-biden, blev SSA-bidene ikke
bygget som dntypebide efter samme tegning. Til gen-
geld var byggeregleme og bestemmelseme meget
strenge, og derfor blev den lille snes byggede SSA-
b&de da ogsA ganske ens.
Navnet til trods slog biden ikke igennem i Sverige.
Den forblev et rent dansk projekt, hvor det isar var
hos de yngre sejlere, den fik succes. Den ibne, slanke
bid var som skabt til kapsejlads. Biden var efter dati-
dens begreber forholdsvis billig at bygge, og den var
sterk i sin konstruktion.
Med irene svandt den aktive klasse ind, og nogle bi-
de fik bygget et ruf pl.
Der dukker stadig enkelte SSA-bAde op i bidannon-
seme. Det er ikke si lenge siden, en paen SSA-bid
kunne ksbes for 15.000,- kroner. Utrolig meget bid
og sejlglade for s& Il penge.
Vi horer geme fra lasere, der har en SSA-bid, og vi
er interesserede i gode fotos af biden. Mail dem til
redaktionen. Les ogs& kommentaren pL side 22 til
vores artikel om SsB-baden i sidste nummer.

Kilde: Hvide Sejl, Gjellerups Forlag 1947

Her dyster SSA D6, Slgjoldungen, med Maagen "Jenten"
Som man tydeligt ser, kan SSA-bdden holde bedre hojde
end den gaffelriggede Maage.

\--



Sydskandinavisk
Klassebaad A
D 16, Navira
Konstruktion O.L. Sperling
Bygget af K. Mikkelsen, 1936

Langde o.a. 7,80 m
Bredde 1,88 m
Deplacement 1.170 kg
Lvl5,42 m
Dybgiende 1,09 m
Sejlareal23,7l kvm.
Nl-mil 6,1
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Tandlegens sejlbed

AJ Simon Hansen

Georg Berg var en af de store danske bidkonstrukts-
rer, og spidsgatteren var hans speciale. Han var be-
rygtet for at stille meget store krav til de bidebygge-
re, der skulle arbejde efter hans tegninger, og miske
er det derfor, si mange af dem sejler endnu.
Tandlege Rasmussen i Holbrek valgte netop Berg

som konstruktor, da han ville have bygget sig en ny
lystbid. Hvorfor det si ikke blev en af Bergs sadvan-
lige spidsgatter-konstruktioner, kan man kun gette
om. M6ske var det de helt serlige muligheder for sej-
lads, som Ise{orden byder p6, der afgjorde sagen. I
hvert fald blev den nye bid bestilt og konstrueret som
en spidsgatter med kanohek. Den slags tegnede Berg
kun nogle ganske fi af i hele sin karriere. Kanoheek-

Bddebygger
Harald LYillum-
sen i Holbek
har Tandra II
klar til sos@t-
ning i 1938.
Nybygningen
stdr blanklake-
rel med den ka-
rakteristiske
kanohekfot
struttende.



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

ken har aldrig iEet stor popularitet blandt danske lysr_
bdde. selv om denne hak er mere almindelige i andre
lande.

Bidelaug pi 19 anparter kobte Tandra II
Fra sosetningen af Tandra II i 193g har biden oplevet
en hel rekke forskellige ejere. for aen iZOOj Ulev
kobt lilbase^ril Holbak af en guppe lokale entusia_
srer. Hete t9 anparter blev skudt i kobet. og dermed

var Holbekbiden sikret et otium i gode, gammel_
kendte farvande.
- Det var jo en god mide at fa skabt bred interesse for
biden. forteller en af ejeme. Lars Kure Hansen. Me_
dens DFAl-bladet er pi besog. har han rravlt med ar
Ia styr pd den sidste klargoring for sosatningen. Roret
er armonterel og er ved at blive renskabel.
-.Vi har endret lidt pi ejeransvaret, se vi nu er tre
eJere, men der er stadig en stor stotteforeninq om_



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

kring biden, fortaeller Lars. Biden er bygget traditio-
nelt af ryr pe eg og ask. Kun hekken er udpraget an-
derledes, end man ellers er vant til pi en dansk spids-
gatter. Roret er ikke som ellers haengslet uden pi ag-
terstevnen, men sidder indvendigt som pi en kutter.
Et lille agterdrk indeholder ogsi rorstammen, der
fores ud gennem agterst€vnen. PA dekket er der en
lille luge, sa man kan komme til omkring rorstam-
men, og i ovrigt har et glimrende stuverum til fendere
og andet godt.
Biden er i almindelig brugsstand, sund men ikke
prangende. Store dele af den originale mahogniapte-
ring er bevaret, medens det oprindelige lerredsdek er
skiftet ud med et moderne materiale.
Den lange overbygning er original og indikerer tur-
bid. Derfor er der god plads om la.

Tandra II er typisk for sin tid
Tandra II er meget karakteristisk for sin tid. Hun er
skipperens onske om en skreddersyet bid. Sidanne

bide, hvor der kun fandtes den ene, var snarere reglen
end undtagelsen i tiden for de store seriebyggerier
begyndte. Og formentlig med FolkebAden som den
forste serielignende produktion af ens tr@sejlbade.
Bidhistorisk er disse individualistiske bede geet lidt i
glemmebogen. Pi lystfartojsmuseerne er det klasse-
bidene, der huserer, og man ftr let det indtryk, at de
danske lystbides historie, er kapsejladsens og iser
klassebidenes historie. Men Tandra II minder os om,
at sedan var det se langt fra. Kigger man i gamle
bidregistre, f.eks. det store register fra 1937, kan man
hurtigt telle sig frem til, at de individuelt byggede
bide sA klat er i overtal.
Med sin kanohek finder Tandra II sig serdeles godt
til rette i fordvandene. Her stir sjeldent so af betyd-
ning, til gengeld er vinden ofte frisk, si for Tandra II
og besetningen er det den rene skergirdssejlads. Hi-
storien har vist, at kombinationen af tandlege A. C.
Rasmussen, bidkonstruktsr Georg Berg og badebyg-
ger H. Willumsen ikke var si ringe endda!



Kan du hjrelpe Tandra II l
Britl laugct onrkr-ing Tandra ll ef meget interesscret i
at hore oln Tandla I og Tandra III. Den sidste skulle
verc sporet, mcn den 1'srste er-ind til videre cn velbe-
varet hemrrclighed. Alle tre er spidsgattcfe, byggct pi
bestiil ing al tandl:cge A.C. Rasnusscn i Holb:r:k. og
efter sigerrde tcgnet af Gcorg Berg.
Kontakt bidlaLrget pi: lalsk ure(@hotnr a il.cotn

Oyerst er det

E
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Stevne pi Holmen 5. til 8. juli

DF,,EL inviterer til sommerstarme 2007. Denne gang
forgir det pi Holmen i Ksbenhavn og i et tet samar-
bejde med det lokale "Bidlauget Halvtolv". Der ven-
ter nogle spendende dage, for starmet finder sted
inde pi et omride, hvor man normalt ikke kan kom-
me ind med en sejlbid. Men til are for os hejser det
lokale brolaug klapbroen og lader os slippe ind i det
gamle bassin ved kanonbidsskurene.

Dette stevne krever serlig opmerksomhed
Si lad det vere sagt med det samme: Det kever
skerpet opmarksomhed at deltage i irets sommer-
stevne. Du skal tilmelde dig stevnet i tide, og du skal
naje folge de sejlinstruktioner, som vi sender til dig
lige fsr stavnet. Ikke fordi det er svart, men du kan

H

I4l midt i kongens Kobenhavn. Bebyggelsen Halvtolv, og
det smukk kanonb&dsskur, som bliver st@ynets centrum.

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

simpelthen ikke komme ind til stevnet, uden at kende
proceduren.
Og ikke nok med det. Nir du sA er kommet godt ind i
det smukke bassin, hvor de historiske kanonbidsskure
er et flot skue, og du har udsigt til Christianis volde
pi den anden, skal du bruge hekanker for at kunne
fortoje. Vi kommer til at ligge lidt trangt med bidene,
men til gengeld m& det blive et afde hyggeligste
stevner i nyere tid.
Si meld dig til i tide, folg instruktioneme, si lover vi
dig et ster.ne. du sent vil glemme.



Stevneprogram Tilmelding og pris
Torsdag 5. iuli - Ankomstdag
15.00 Bureauet 6bner
17.00 Stevnet ibner - Bryggeol/vand, Velkomst
Vi hejser den store Migestander og bidene hejser signal-
flagene til "Festlig Flagning over Toppene" indenfor alm.
flagtid hver dag under stavnet.
Derefter festligt samy€r.

Fredag 6. juli - Hyggedag
08.00- | 0.00 Morgenbord
10.00 Bedommelse af bide
l0 - l6 Forskellige arrangerede aktiviteter, bl.a. AbentHus
for DFr€L pi @resundsmiljoskolen, spendende for voksne
o8 oorn.
19.30 Sommermsde

Lordag 7. juli - Festdag
08.00- | 0.00 Morgenbord
10.00 Skippermode
13.00 Vi sejler ud i havnen - bidene sendes afsted af Ko-
benhavns Overborgmester, Ritt Blerregaard.
| 4.00 Prasentationssejlads samt evt. kapsejlads
18.30 Festmiddag - festaften med underholdning
20.30 Uddeling af pramier

Sondag 8. iuli - Farveldag
08.00- | 0.00 Morgenbord
10.00 Premieuddeling fra kapseiladsen
Efter pramieuddeling afsluttes stavnet (og "Festlig Flag-
ning" ophorer).

Sjov alle dage
Baadlautet Halwolv og andre lokale vil hjalpe med forskel-
ligt siov alle stavnedage. Det lokale travaljelaug inviterer
til roning og Halwolvs motoriolle ta'r os med pi rundture
til alle de listige steder iomridet. For dem der synes det
er rigeligt at hygge sig ved biden og det smukke Kanon-
bidsskur, holder Halvtoly baren iben med iskold fadol i
hanerne. Om aftenen tandes der op i den store grill.

Tilmelding senest 5. iuni!
Du skal tilmelde dig senest en mined for stavnet, alsi
den 5. juni. Det gor du nemmest pi DF,tL's hjemmeside,
www.defaele.dk eller med en mail til Ove Juhl pi:
formanden@defaele.dk
Du kan ogsi ringe pi: 5538 863l.
Oplys navn, adresse, telefon, bidens navn of storrelse
samt antal deltagere, voksne og born.

Priser
Biden koster 250,- kroner.
Hver voksen deltager koster 250,- kroner.
Hvert barn (under l5 ir) koster 125,- kroner.

Betaling
Du betaler, nir du er ankommet til stevnet. Hvis du har
meldt dig til, men ikke kommer, skal du betale for midda-
gen alligevel, med mindre du har meldt fra senest den 28.
juni. Det er nemlig seneste dato vi kan andre vores bestil-
ling til kokkenet.

Stavnets okonomi
Vi betaler ikke havnepenge, nir vi ligger hos Bidlauget
Halwolv. Derimod skal vi betale for leje af hal og for toi-
let- og badvogne. Okonomien balancerer, hvis der er 150
personer til middagen, og giver et mindre underskud, hvis
vi er farre.

Mod folkene fra Halvtolv
Bebyggelsen og bidlauget med det sjove navn kan
du lese mere om pi hjemmesideme:
www.baadlauget-halvtolv.dk
www.halvtolv.dk
Og ellers kan du glede dig til at mode folkene fra
Baadlauget Halvtolv ved stevnet, hvor de ogsi
deltager i festmiddagen.



"Da ieg mgdte Alfred Benzon..."

Denne lille artikel er taget fra Dansk Sejlerblad
Nummer 9, 16. April 1937. Artiklen synes si 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 denne velfortalte lille artikel.
Dette indleg er tenkt som en del af en serie, idet
samme forfatter tillige har skrevet om f.eks. Ado
von Lindholm og vores "sejler-konge" m.fl. Speci-
elt artiklen om Lindholm er nevnevardig og inde-
holder ganske meget humor.

Fttndet og indskrevet aJ Jacob Frolich.

Den betydligste Personlighed jeg har modt indenfor
Sejlspoden er utvivlsomt Alfred Benzon. Med "den
betydeligste" rnener jeg her den for Sporten mest
betydende ihvorvel Alfred benzon ogsaa paa an-
dre Omraader, f.Eks. Kunstens, kommunalpoliti-
kens, Erhvervslivets og den faglige Organisation,
var en fremstaaende Skikkelse.

Som Sejlsportsmand var han en behandig og
fremsynet Konstruktor (ogsaa en strilende Debat-
tor), men mest Tak skylder dansk Sejlsporl ham for
hans Arbejde paa Maalereglernes Omraade. At Dan-
mark har kunnet hevde saa smuk - ofte ledende -
en Plads her, skyldes hovedsagelig Alfred Benzons
Indsats.

I begyndelsen af l890dme msder vi forste Gang
Alfred Benzon som en af "de store Kanoner" nA
maaleregel -Diskussionens Valp lads.  men a l lerede
tidligere var han kendt som baade Sejler, som Skri-
bent, bl.a. i "Dansk Spofistidende", og kyndig
"Maal"-Mand. I 1893 aftoldtes den forste Koben-
havnskonference om Maaling af Lystfartojer, og
Forhandlingerne her og senere forte til den af Alfr.
Benzon foreslaaende Sejltons-Regel, i hvilken man
for forste Gang moder Sejlareal og Gird i "Kgl.
Danske Yachtklubs" Maaleformel. Da denne Maa-
leformels Levetid saa var udlobet i 1898, indbod
K.D.Y. til en konference i Kobenhavn, og her ved-
toges 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-Allied Benzon.
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girden (G) og Kedegirden, cller Retgirden samt
Fribordshojden (F). Racer-Formlen fik kun en kort
Levetid, allerede i 1903 vcdtog man paa en ny Konf'e-
rcnce i Kobenhavn at undlive den, medens Krydscr-
Formlen, som havde tbstret gode Fanojstyper., bibe-
holdtcs. Imidlertid stod det engelske Maal for Udlob i
1907, og paa en intemational Konference i London i
1906 dannedes "lnternational Yacht Racing Union"
og man vedtog det intematioale Maal, "Metermaalet",
hvis Fomel var:

L+B+'zG+3d- ' ,zJt_ f
2

Samtidig infbrtes Byggebestemmelser (scantlings) fbr
skroget og, noget senere, et ligeledes af Alfred Ben-
zon fremsat nationalt Maal, N.L.-Maalet. Begge MaaJ
har - med viss Andinger (bl.a. ogsaa med en proviso-
risk t:tl les-nordisk Olnformning under Verdenskri-
gen) vist sig levedygtige.
At Alfied Benzon her var en ledende Star fbr at bru-
ge et moderne Udtryk og at den internationale Maa-
lefegel ibetydeligt Mon var Kod afhans Kod og Blod
af hans Blod, kan ikke bestrides. Han var paa interna-
tionale Sejlermoder absolut forende. Han talte ikkc
helt godt Engelsk, han var ikke ubetinget
"Chameur". Men han "kundc sit Kranr", hans per-
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sonlighed gjorde Indtryk og skaffede hans Tanker Vej
frem. Han var i det hele baade hjemme og ude - en
Sejlsportens Hovding og Forer. Man mindes endnu
med et Smil hans nert venskabelige Forhold til den
tyske Sejlsports Skaber, Kejser Wilhelm II, der bl.a.
fik Udtryk i "Bleeksprutte"-Neuruppineren om hans
Optraden i Kieler-uge:
"Wohin der Kaiser sig beweger ihm immer folgt der
Apotheger..."

Indenfor den hjemlige Sejler Verden var Benzon
ofte et modsigelsens Tegn, og der stod svare Kampe
melle ham og hans svome Modstandere, Konsul Bro-
berg og Professor Kroman. Kamp-Bulderet fra
K.D.Y.'s Generelforsamlinger - bl.a. Sporgsmaalet
om Konsul Brobergs Ekslusion af K.D.Y. (fordi han
havde  ka ld t  Bes ty re l sens  Med lemmer
"Torskepander") - gav endog Genlyd i Sommerrely-
emes Viser. Men intet formaaede at rokke A. B.; hans
klare Hoved, hans rappe Tunge og Skarpe Pen bragte
ham stedse Sejren. Lige nevnes bsr det ogsaa, at det
v@sentligt var Benzon, der i sin tredobbelte Incama-
tion som Medlem af Borgerrepresentationen, af Tu-
borgs Bestyrelse og af K.D.Y.'s Bestyrelse fik Sagen
vedrsrende Rejsningen af det nye Klubhus paa Lan-
gelinie (paa den tidligere Pinnebergske Bastion) til at
glide.

Som Konstruktor gjorde Alfred Benzon sig forst
bemerket ved Tegningen af "Mabel" i 1892. Det var
en Herreshoff- "Affodning", Pioneren for
"Skebougen"s og de andre Gloriana-Forteelser her-
hjemme. Nermest et grimt Bast med frldig Boug og
en spids Hek. Man paastod, at det ikke var muligt at
rebe i "Mabel" med mindre man ankrede, thi man
kunde ikke naa ud til Nokken af den lange Bom og
gore Stikbouten fast uden i Jolle. Der var vist ogsaa
noget om, at den var tilbojelig til at suge Agterskibet
ned. Men den var et Fanomen, den var alle sine Kon-
kurrenter overlegen, og den fortjener eerligt en Positi-
on som Indvarsler af en Yachtkonstruktionens Ny-Tid

her i Landet. Blandt de mest bemerkelsesvardige af
Alfred Benzon Konstruktioner derefter maa nevnes
4-Tonneren "Leif'(oprindelig halvdaekket, bygget til
Apoteker Damgaard i Vejle) en hurdig og ganske kon
Baad (endnu i fu1l swing). Endvidere den meget fla-
de, overordentlig hurtige Sverdbaad "Enten-Eller",
der vandt nordisk Ry som Pokalsluger, samt i (1904)
"Paradox" (som nu lufter en Bermuda.Rig) var ikke
nogen Skonheds-Aabenbaring, Benzon var her "giet
ind fol'en bred Hek med Spejl, men det var ubetin-
get en hurtig og god Baad.

Storst Fortjeneste som Konstruktsr indlagde Alfred
Benzon sig dog ved Skabelsen af Entype-Baadene af
forskellige Klasser. Forst (i 1898-99) ".4llingeme"
(23 Fod o. a., Sejlareal ca.240 Kvadratfod), fortreef-
felige, konne og velsejlende 2 Mands-Baade, med
hvilke der i mange Aar blev drevet fin Sejlsport. Der-
efter (i 1900) "Tememe", omtrent dobbelt saa draegti
ge som ".lEllingeme" (28 Fod 4 Tom. Overalt, Sejl-
areal ca. 400 Kvadratfod);knap saa konne som
".iEllingeme", lidt korte og tykke og aldrig saa popu-
lare som deres mindreSsstre. Og saa, en halv Snes
Aar senere, "Maageme", i Stsrrelse mellem
".lEllingeme" og "Tememe". "Maageme" vandt for-
holdsvis stor Udbredelse, de var et billege, ganske
konne og handige Baade, og de har hevdet der Popu-
laritet gennem Aareme, si at de endnu optrader hyp-
pigt paa Kapsejladsbaneme (flere nu med Bermuda-
Rig) og a{holder deres serlige Stavner. Hverken Dra-
gemes eller de forskellige Saerklasse-Baades Frem-
komst har formaaet at stekke "Maageme"s Vinger.
De sidste baade, der udgik fra Alfred Benzons Teg-
nebredt, var vist nok Konsortiums-Seksmeteren "Tit-
tif'(1912) og "Edie" (1913), tegnet til Grosserer P.
G. Munck. Men Alfred Benzon forlod aldrig Sejlspor-
ten. Endnu.i sine sidste Aar virkede han som Dommer

og en yderst fomojelig Dommer, fuld af Lune og
Vid, en glimrende Forteller om dansk Sejlerlivs og
gammelkobenhavnsk Borgerlivs Pudsigheder - og



som aktiv Deltager i Maale-Konferencer i Udlandet.
Paa Mindetavlen over dansk Sejlsports Store vil Al_
fied Benzons Navn altid tegne sig med lysende Glans.

a- . - -+i trr,---+-....a

Linietegni g af Danuarks forste
e ntype bdd " A I I i ngen ". Dqterel
januar 1898.

Kilde: Handels & Sofarts-
museet, Kronborg
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Pi sporet af en folkebid

Af Jorgen Heidemann

Her lidt om en af de forste danskbyggede folkebide.
Historiens tilblivelse startede, da Simon, vor anker-
mand pi bevaringsprojektet, for et ers tid siden mod-
tes med folketingets kultumdvalg for at forklare om
projektets formil og en passant af fliv. kulturmini-
ster Elsebeth Gemer-Nielsen
blev spurgt, om vi vidste noget
om, hvor F D 3, som hun en
gangs sejlede med, var blevet af.
Det blev begyndelsen til et lille
eftersogningsjob, der endte med
opklaring. Men fsrst skulle vi
"sA gruelig meget igennem",
som H.C. Andersen skiver om
noget helt andet.

Efters0gnin gen starter
Mest naerliggende: Dansk Folkebidsklubs register.
Nyeste udgave 2006 oplyser: Jens Heinze, Hamburg.
Men det gjorde min eldste udgave (1989) ogsi, si det
var nok ikke aktuelt mere. Og bide, der er gtet til
udlandet, har man ikke styr p6.
Sporgsmil til den tyske folkebidsklub gav ingen re-
spons. Men det kunne da vere, at Freundeskeis Klas-
sische Yachte, vor tyske sosterorganisation, kunne
hjalpe med at efterlyse den ? det ville de da geme,
skev Wilfrid Horns. Den har stiet i deres register fra
midt 1990-eme, men nuvaerende vides ikke, eftedyser
den si pi deres hjemmeside www.fky.org . Fundet!
Der kom mail fra en tvsker

Sa skete der noget: I 1 maj kom en mail fra Bemd
Neumann, tidligere folkebidssejler i F G 316:
'... F G 3 er sdvidtjegved solgt til Bremen. Hr Hein-
ze bor i dag i Neustadt og er medlem af Niendorfer
Yacht-Club... " Via denne klub kom svar fra Dr. Jens
Heinze:
"Jeg kobte F D 3 i 1987 i Eckemfdrde af "Holy"

Dittrich. Bdden yar n@sten dod, havde stttet 6 Ar turL
i sol og blest mellem andre bdde. Alle sagde, jeg var
tosset, men det var min eneste chance for at fd en
nordisk folkebdd.
Under restaureringen fandt jeg det originale nummer
under mange forskellige lag maling i kahytsforveg-
g e n F D 3 . . . 4 T .
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 JA-
CARANDA sat i vandet. Sikken en ovemaskelse: Hun
svommede! Hun svommede for mig og jeg svommede
for hende omkring 15 dr.
Da der sft kom en hund til, blev det trods al krerlighed
til skibet for trangt. JACARANDA sejler nu pd We-
ser. "

Fortsatte 2 dage senere:

"2PS: vi sejlede JACAMNDA med et tyske nummer
F G 3. Vi modte for mange &r siden en anden folke-
bdd med sejlnummer F G 3 i Travemiinde, men den
var bygget 1957 i Danmark og sd ikke godt ud, osen
var et meget vigtigt redskab. "
Si vidt Jens Heinze, der forst efter adskillige forsog

Hvor en min bdd..?



sidst i august fik formidlet kontakten til nuvarende
ejer, Rudi, der egentlig hedder Rudolf Schmie-
deskamp. Og altsA bor ved Bremen og sejler pi We-
ser.

Facts om F G 3 Jacanandra:
Bygget Arhus Yachtverft 1946, Dansk
Folkebidsklub har registreret den under narmet
BONNY, i DF.IEL er den 1994 registrerct som bid nr
471 ARGO (tilhorende Berd Ahlsdorf) og tidligere
navn HELEN.

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 allerforste danskbyggede
folkebid, F D 1 "Peter Pan" fra Borresens bidebyg-
geri i Vejle, 1943.
Det har veret almindeligt kendt, at den ret tidligt
blev eksporteret til USA. Det var vist i den periode i
1950-eme, da driftige b6dmeglere - til nogles for-
trydelse - forestod en omfattende eksport af gode
danske bide.
Danske folkebidssejlere, der har deltaget i sejladser
i San Fransisco-bugten har forst i 1990-eme beret-
tet, at den sejlede endnu derovre.
Det mette lige checkes!
Fik mailkontakt til Bill Madison, formand for San

Francisco Bay Folkboat Association,
som bekeftede, at det gjorde den
indtil for ca 10 6r siden, under n1t
navn "Old One", men af ejeren da
blev meldt savnet - stjilet eller dre-
vet bort vides ikke.
Lidt trist, men hermed kan vi anse F
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 ek-
semplarer af de forste. Den stir p&
land ved Vestero Verft (Leso), som
har tenkt at restaurere den si nar
det originale som muligt og iovrigt
beholde den som museumsgenstand.
Ogsi den er bygget i 1946 pi fuhus
Yachwrerft, der tilsyneladende lige
efter kigens ophor har satset st@rkt
pi folkebide. Hele l1 stk. 1946-47t



Smit & godtfra foreningen

T-shirts og andet godt

Vores flotte nye Mige er kommet pi standere, T-
shirts og klistermeerker. Se standeren piL forsiden!
Du kan bestille hos vores sekrctariat, Birte Molbech
Holstebrogade 4, 3.t.v.
2100 Kobenhavn O
3538 0 1 65, medlem@defaele.dk

Den nye stander fEs i 2 storrelser:
Lille 20 X 45 cm.
Stor 30 X 67,5 cm.

Velkommen til nye medlemmer

Foreningen bliver ved med at fl nye medlemmer.
Vi byderjer et varmt velkommen og gleder os til at
modes bide pi vand og pi land.

Lotte og Claus Engslet
Nordgade 35
5762 V. Skerninge
Spidsgatter Bamse

Jsm Moller
Snedkervej 17
6740 Bramming
Motorbid Selma III

Holger Petersen

Buggesgade 19
5502 Middelfart
Nordisk Folkebid Kuling

Ole Knudsen
Hahtolv 1 1
1436 Kobenhavn K
MortorYacht Caprice
og Chalup Hejmdal

Ny Bid
Ame Sylvester har solgt Spidsgatter Bamse
og har fiet ny bid, en Hillyard med navnet Sylvig.
Se ogsi Sylvigs hjemmeside www.sylvig.dk

Generalforsamling

Referat af Generalforsamling d. 31. marts 2007
Sted: Sejlklubben Bugten's lokaler i Arhus.
Ove Juhl (OJu) bod velkommen til de ca.20-25 ftem-
modte medlemmer.

1. Valg af dirieent.
OJu foreslog John Rauth Knudsen (JRK) som diri-
gent - JRK blev valgt.
JRK konstaterede generalforsamlingen lovligt ind-
kaldt i henhold til vedtagteme ved udsendelse af
DF,€L-bladet nr 9l mere end 14 dage for generalfor-
samlingen. Ingen bemarkninger til dagsordenen.
Herefter blev Jorgen Heidemann blev valgt til refe-
rent.



2. Bestvrelsens beretning for det forlobne ir v/ OJu
Beretningen er tilgiet alle i DFAL-Bladet nr. 91, fe-
bruar/marts 2007, derfor kun summarisk beroring af
enkelte emner.
Vi har haft et godt ir, der er fragiet 25 og tilgiet 43
medlemmer, antal 351 primo 2007.
Bladet er fra og med nr 9l udkommet i ny format.
Intemet-registeret er fomyet, OJu har veret glad for
mange tilbagemeldinger med supplerende oplysnin-
ger forinden.
Design-program: Nyt logo er udviklet, det bruges
fremover b6de pA blad, i dokumenter og pi standere.
Knud Isager bemarkede, at standerandring er meget
usedvanligt, kun sket 1 gang (KDY 1891), det burde
efter hans mening have veret en generalforsamlings-
beslutning, men fandt iovrigt designet flot og bladet
oK.
JRK: det har givet et enormt loft - har selv tidligere
prsvet, fandt opgaven umulig.
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

3. Planer for det kommende ir.
DF,!EL's sommerstevne afholdes i 6r i Kobenhavn, pi
Holmen, 5 - 8. juli. Simon Hansen, der er vor
"tovholder" pA stevnet, efterlyste praktisk hjelp og
sparringspartnere af isaer medlemmer i Kobenhavns-
omridet.
Der arbejdes med et nyt trykt register - forventes ud-
sendt i Ar. Ligeledes videreudvikling af hjemmesiden,
vi {br efterhinden de fleste indmeldelser (ref.: og
stevnetilmeldinger) via hjemmesiden.
Simon Hansen (SH) oplyste orn bevaringssagen, at
rapporten fra sidste ir tilgik bl. a. politikere for at 6b-
ne opmarksomheden om sagen. DF/EL er nu inddra-
get som deltagere i Skibsbevaringsfonden med SH
som vor reprasentant, forelobigt pi observatsr-basis.
Forst drejer det sig om at fi lystbidene med pi pro-
grammet. HAber pi, at vor deltagelse forer ffem til en

samlet registrering af alle landets eldre fartojer, hvil-
ket nodvendiggor hjalp til kortlagning - evt. med
hjelp fra museet i Helsingor.
Inviterer tillige folketingspolitikere til besog ved Hol-
men-stevnet, hvor Ksbenhavns overborgmester med-
virker.
Torben Rix (TR) supplerede om designprogrammet,
at udover det nu kendte er der pAbegyndt fremstilling
af identifikationsskilte til b6dene. Esenllis Dlanlast
leveret til generalforsamling.n. r"n-d. er-[napt flr-
dige endnu. Ovale, messingstobte, S,5 cmhsje 12,5
cm lange med det nye logo og indgraverede bAdnum-

Placeringsmuligheder droftet i bestyrelsen. TR synes,
det bor sidde synligt som "signal" - andre har andre
id6er. Det er naturligvis frit for hver enkelt om, og
hvor det skal vere.
OJu : det er meningen, at skiltet folger b6den, ikke
nuvaerende ejer. Foreslir at bidnummeret tillige ind-
hugges i bAden.
Knud Isager: ogsi ved salg til udlandet ?
SH: god idd at lade det folge med ved evt. salg til ud-
land; kan vare hjelp til senere identifikation.

4. Godkendelse af reenskab.
Regnskabet - gengivet alle i DF.;EL-Bladet nr. 91,
februar/marts 2007 (og udskrifter fremlagt), derfor
kun summarisk beroring af enkelte emler.
Porto-posten, der li lidt hojt, er efterfolgende analyse-
ret. Sommerstevneregnskabet eftergaet, vendt fra et
lille underskud til et lille overskud.
SH: annonceindtregter er en god post ! - takket vsere
hjemmesiden, der hjelper godt pi omsatningen. Al-
lerede nu nsesten naet op pe hele irets budget efetr
kun 1 nummer af bladet.
Regenskab og budget herefter godkendt.

5. Behandline af indkomne forslae. Udgir - der er
ikke indkommet nogen forslag.



6. Fastsrttelse af kontingent for det kommende ir.
Bestyrelsen foreslog uendret kontingent, hvilket blev
vedtaget.

7. Vals af formand. Udg6r er ikke pi valg i ir

8. Valg af bestvrelsesmedlemmer.
Torben Rix og Jorgen Heidemann var pA valg - og
begge villige til genvalg. Begge blev genvalgt.

9. Vale al best_vrel sessuBplgalrlL
Gunnar Kristensen var pi valg - villig til genvalg.
Genvalgt

10. Vals af revisor/revisorsupnleant.
Pi valg som revisor var Poul Silberg - vill ig til
genvalg. Genvalgt

I l. Eventuelt.
Johan Brydegaard (Knan DEN 48 "Rapp" ); Agitere-
de for Svendborg Classic Regatta.
OJu: Bo Vigelso (S 30 DEN 7 "Ibi") har pitaget sig
DF.aEL representation i SCR.
Lotte Vestergaard ("Duen" af Assens), medarrangor
af sommerstevne 2008 i Assens: er stevneugen lidt
tidligt ? OJu: traditionelt altid pi dette tidspunkt

Afslutning
JRK erklerede herefter generalforsamlingen for slut,
hvorefter OJu rundede afog takkede for en god ge-
neralforsamling.

Odense, 20 april 2007, Jorgen C. Heidemann

Et brev fra vores sekretar...

Kere dejlige trebidsejere, jeg hiber I er godt i gang
med at klargore jeres dejlige "skuder" og at I har fiet
tilsendt en stander, modtaget foreningens blad, eller
hvad I nu har bestilt, og sidst men ikke mindst,
har BETALT JERES KONTINGENT (forfatdt til
betaling 3 1.1.07) hvis ikke, kan I nA det endnu. Der
er stadig en del restancer.
Alle som ikke har betalt inden 25.5.07, vil blive sle!
tet som medlem.
Somme tider kan det vare svert, at se hvor betalin-
geme kommer fra, miske er det en venlig sjel(som
regel en kvinde, med et helt andet navn, der betaler
uden at skrive hvem der er det "lykkelige" med-
lem! Altsi, anfor venligst medlemsnr. som stir pi
bagsiden afbladet. Si mange oplysniger som muligt,
letter arbejdet. Pi alle blade stir der folgende: 91868
8245, det er Post-Dk's registrering. Det er IKKE
medlemsnr. Kun det efterfolgende som eksempelvis
kan vaere: "1207-000", er medlemsnr. Miske lyder
det lidt kryptisk, men sidan er det bare.
Det kan ogsi ske, at der som meddelelse bare stir:
Peter Jensen, nyt medlem. Det kommer jeg jo ikke
langt med, vel!
Det var bare lidt fra dagligdagen i sekretariatet.

Kmlis hilsen Birte
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Tretjere forbydes alligevel ild<e

Fyrretretjere er et vigtig middel, der bruges f.eks. til
bevaring af gamle bygninger og bide. Tratjere har
hidtil ikke vrret godkendelsespligtigt i Danmark som
bekrmpelsesmiddel efter den danske godkendelses-
ordning, da man har betragtet virklingsmetoden som
fysisk. Nu har EU netop af de samme grunde beslut-
tet, at ryrretretjere ikke skal betragtes som et biocid-
aktivstof under biociddirektivet.

Baggrund
For nogle ir siden blev furretredaere identificeret 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 fzrretratjaereprodukteme er
kemisk virkende som biocider, og dermed falder ind
under direktivets regulering, eller om virkningen pi
fx treet alene er fusisk ved dannelse af en beskytten-
de vandafvisende barriere og dermed er uden for di-
rektivets regulering.
Nordisk Ministenid og de nordiske medlemslande
igangsatte en undersogelse med det formtl at belyse
ltrretretjeres eventuelle virkning som biocid. Under-
sogelsen blev afsluttet i 2006 og har nu kunnet danne
grundlag for beslutning i EU.
Andre varianter af tratjere end furretretjare blev
oprindeligt ikke identificeret som aktivstof under bio-
ciddirektivet, si de var ikke med i undersogelsen.
Medmindre EU senere beslutter andet for disse vari-
anters vedkommende, betragter Danmark derfor fort-

sat tretj€re generelt som fusisk virkende. Beslutnin-
gen betyder, at produktion og brug af tretjere kan
fortsrtte som hidtil.
Miljostyrelsen gor dog opmrrksom pi, at markedsfo-
ringen af produkteme ikke mi vere vildledende.
Markedsforingen skal siledes indeholde en beskrivel-
se af virkningsmiden, sA man ikke forveksler det med
et traditionelt virkende kemisk bekempelsesmiddel.
Serligt mi produkteme naturligvis ikke markedsfores
som havende virkning 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 udstede godken-
delser til markedsforing af tretjereprodukter til brug
for beskyttelse af fredede og bevaringsverdige byg-
ninger og skibe mv. Danmark og andre lande fik
meddelt dispensation, men den nye beslutning i EU
medforer, at der sandsynligvis ikke bliver brug at ud-
nytte dispensationen.

Trrctjere omfattet af almindelige kemikalieregler
Miljostyrelsen gor opmerksom pe, at tretjere inde-
holder stoffer, som medforer, at produkteme skal
merkes for miljo- og sundhedsfare.
Kontaktperson for yderligere information er funkti-
onsleder Jorgen Larsen, Miljosryrelsen Pesticider, tlf.
3266 0262



'teserneskrivef..."

Max Vinner har sendt os denne kommentar til artiklen om
SsB-bdden i DF,EL-bladet nr 91.

Tak for artiklen i sidste blad: "Drsmmen om den nye klas-
sebid". Det er meget tihsengt at klassikemes historie ta-
ges op i DF,EL. Lidt argerligt er det dog, at du tilsynela-
dende har misforstiet din kilde, Einar Olufsen (red.):
"Hvide Sejl" 1947 med hensyn til SSB-biden oprindelse
som entypebed. Sagen er, at det var KDY og ikke KAS,
der tog initiativet til at nedsette et udvalg, som skulle
flemkomme med forslag til nye bidklasser. I dette udvalg
sad godt nok KAS formand ingenior Knud Degn, der sam-
men med en anden ingenior Gerhard Ronne (som for ovrigt
ogsi sad i udvalget) var kendt for at have konstrueret de
beromte RUNA-bide.
Dette udvalg llemkom pi Sejlerdagen i 1922 med et for-
slag til en iben og en lukket SSA og SSB bid, som ikke
nogen af dem var entypeklasser men konstruktionsklasser.
Bestemmelseme var nesten uhort stenge og begransnin-
gerne skulle stramt overholdes, hvilket forte til at de ca 18
SSA b6de, der blev bygget til 1946 (!), blev nesten ens at
se pi, selvom de var tegnet af7 - 8 forskellige konstmkto-
rer.
De stramme regler blev vedtaget af Sejlerdagen
13.01.1923, og KDY fik ret hurtigt bygget to SSA-bede til
bortlodning, og si var den klasse i gang.
Den fsrste SSB-bid blev imidlertid fsrst bygget i vinteren
1927, og det var ikke MARGOT II. Det var derimod HE-
BE bygget af Svend Svendsen, Kastrup og tegnet af hans
ssn Jens. Den havde milene: 9,5 -2,23-1,25 - 1500kgbly
(udvendig) og 38 kvadratmeter sejl. Svendsen havde biden
steende en rum tid, men pi et tidspunkt var den ejet afen
Hr. Vester i Ksbenhavn. I 1937 ejedes den afksbmand
Merrild Kaudsen, Norregade, Vejle og havde sejlnummer
NV 10 ("Neptun", Vejle l0). "Kendingsbog for danske

Lystfartojer 1937" oplyser, at dette var: "Forste SSB-bed i
Danmark" !
Hvis dette er rigtigt mi MARGOT II vzere bygget senere i
1927 af Martin Jensens varft pi Thuro. Tegnet afkon-
shuktor Anton Witt med malene 9,6 - 2,23 - 1,33 - 1500 kg
bly (som byggeforskifteme kavede) - 40 kvadratmeter
sejl og et deplacement pe 2950 kg. Fsrste ejer: Kobmand
Henrik Olsen i Svendborg, men den kommer til [Ir. Sabroe
i Kobenhan og ejes i 1937 af en Restaurator S. Petersen,
Sdr. Boulevard 60,Kobenhavn. I 196l ejes den afErik
Lochte, Arhus Sejlktub.
Men tilbage til Sejlerdagen. Forst den 26.01.1929 antages
SSB-biden efter Anton Witts tegning som entlpebid (efter
starkt pres fta Knud Degn KAS, der elskede den bid, som
han ansi for det ideelle langtursfaxtoj til danske farvande).
Men det blev ikke sidsie gang, den var oppe pi Sejlerda-
gens tapet. For i l93l meddeler Kontroludvalget for SSB-
Entypebiden, at der er forsog igang med at afkorte den
uhensigtsmassigt laage bom. Det reducerer ganske vist
sejlarealet noget, men "Fartojets Sejlevne er blevet forbed-
ret samtidigt med, at det er blevet m€re manovredygtigt og
behageligere i So". Da klasseregleme blev fomyet neste
ar, mitte ejeme selv bestemme, om de ville have Witts
lange bom eller en kortere.
Si meget om oprindelsen til denne dejlige turbid, der til-
med var se hurtig, at den afog til kunne sli de gamle (smi
l9l9 regel) seksmetere pi kapsejladsbaneme. Jeg har selv
haft "fomojelsen". I Sjelland Rundt 1967 blevjeg med 6
D8 VAGABOND (tegnet af - Witt) sl6et med en times
tid af SSB D3 NINA og SSB D7 SYV (enB?e tegnet af -
wito!



30 krrm. spidsgatter
"Kulingll" (tidl. "Jenny"), 30 m2 spidsgatter, bygget
af John Andersen i Frederikssund i 1934. I rigtig flot
stand. Sserdeles velsejlende og sostark klassiker, en
perle blandt de fl der er tilbage.
Langde 7 ,27 m. bredde 2,56 m. og dybde 1,25 m.
Kalmar$r p6 egespanter og svob. Mahogni aptering,
ruf og cockpit, flot lakarbejde. Fyrremast med rust-
fristel rig. Fyrredak og ruftag under malet glasfiber,
vandttrt.
Motor: Nyrenoveret indenbords Vire 7 totakts ben-
zinmotor. Salges komplet udstyret inkl. bedstativ og
interessant historisk materiale.
Prisid6: 85 000 k.

Biden er beliggende pi Bornholm, men kan ved
handel sejles til en havn pi Sjalland.
Henvendelse til nuvarende ejer: Simon Lund Koefoed
Telefon:56 94 1600eller28 1277 8i Mail simon koefoed@hotrnail.com

HF Industri & Marine

fi.622fJ 13't2
Fax 622O 1477
Ynww.hfmaiine,dk

Sejf bid 24-32' kobes

Platgatter - Blue Peter - Swell - Laurin Koster -

Spidsgatter m. hojt fribord - eller lignende.

Velholdt skog, sejl og motor samt klar til sej-

lads. Helst stihojde (delvis) og evt. toilet.

Kurt Wilkens, fuhus,

86 12 24 36.



Spidsgattet Havkrydser
Efter 22 Ar med NAUTIC har jeg besluttet at prove
noget nyt. Derfor saelges smuk og utrolig velbygget
spidsgatter, tegnet og bygget af Knud Olsen, Band-
holm i 1954.
Nautic ster meget original. Vandt i 2002 Haryunlog-
gen ved stevnet i Middelfart.
Biden er lobende opdateret med grej af bedste kvali-
tet. Alle papirer, bilbrev og tilsynsbog og al historie
er bevaret.
8,75x2,85x I  ,55.
Lerk pi eg, alle bord skaret til fuld laengde.
Overbygning og dek i teak, selvlensende cockpit..
3-cyl. VETUS diesel.
Helt n)t storsejl fra Quantum, samt 4 forsejl, kryds-
fok pi peterbom.
Nye hynder med betrek fra KVADRAT, al aptering i
teak.

Ankerspil og 2 ankre.
VHF (sailor), GPS, lod, 2 kompasser, radio med FM
(SP-RADIO) ksleskab med kompressor.
Derudover diverse presenninger, tovvrrk og fendere.
NAUTIC er hjemmehorende i Nestved Sejlktub.
Prisen er ikke det afgorende, jeg er mere interesseret i
at baden ffir en god ejer.
Men et eller andet sted skal vijo starte, sa en priside
kunne vere 185.000 kr.

Yderligere oplysninger:

Rene Nielsen
Sct.Jorgens Park 83
4700 Nrestved
tlf 20281304 eller 55721966
e-mail: nautic@privat.tele.dk



Utzon spidsgatter kobes til udstillingsbrug
Til det nye Utzoncenter pe ha\.nefronten i Aalborg kobes en 30m2 spidsgatter af t)?en U2 Sisu fra 1959. Bi-den skal udstilles med fuld rigning og bidrage til it b"lyr" rurn-"tthengin -"tt"- At" a;;; f;-".-"
spidsgatterkonstrukioner og Jom Utzons arkitektur.

Biden skal derfor vare velholdt og tat pi original stand bade i skrog, rig og aptering. Biden skal have en
fil'rblciilcfustorie", 

dvs vaere bygget efter originale tegninger uden vasentlige modifikationer og helstunoer Age uzons tllsyn!

Kontakt venligst
Thomas Arvid Jaeger
Telefon: 24470892
Mail: arvid@aod.aau.dk

53 fod Galease

Galease 27 BRT / 53 fod.
Bygget i eg p6 eg, 1896. i Frede-
rikshar.rr.
Velholdt fritidsbid med bl.a.
centralvarme og ca. 30 km.
lejlighedikahyt. 180 trk 8 cyl.
Scania, 220 Y ,7 50 W .

Selges sejlklar, pris 730.000,-
Kan fmansieres, minimum 20%
i udbetaling.

Se mere pi:
www. sitecenter. dl</retro

Mail til retro@mail.dk
Telefon 28538274.



Pro

22 lorn, Skargirdskrydser. Se mere pi DF.4L's
hjemmeside under annoncer og projektb6de. Eller
kontakt Lars Ronsholt pi 261 4101/6186 4383.

Springer Spidsgatter, Portos. Tegnet af Hansen.
Se mere pA DF,:EL's hjemmeside under annoncer og
projektbide. Eller kontakt Peder Frederik Jensen p6.
5  1 7 8 7 1  5  8

jektbide
Spidsgattet Motorsejler, 28 fod. Perkins diesel
og rig. Se mere pi DF,;EL's hjemmeside under annon-
cer og projektbide. Eller kontakt Thomas Ormslev pi
47383816/ 40t55864

Galeaselignende bid med mindre skade. Se mere
pi DF.€L's hjemmeside under annoncer og projekt-
bide. Eller kontakt Armand Ruspini pi 561487 67 .



Projektbide

Berg spidsgatter, bygget 1947 pi Stege Bidverft.
Helt original. Se mere pi DF/EL's hjemmeside under
annoncer og projektbide. Eller kontakt Erik Nielsen
ph 607 19282 I 60719383

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

Projektbid annoncer er gratis

Du kan annoncere en projektbid gratis her i vores
blad og pA hjemmesiden, hvor den fir en mere fizldie
omtale. Det gor vi for at give de ruede b6de en ny 

-

chance. Der er heldigvis mange gode eksempler p6, at
projektbede finder en ny ejer. Kravet til en projektan-
nonce er, at bAden kan afhentes eller salses til svm-
bolsk pris, hojst 5.000,- k. med alt tilbeh'or.
Se mere pA vores hjemmeside:
www.defaele.dk

',.- L\ ", lr\.ra' r>..
D  re je  t  -  KorshavnAve rnako

Vi ses 24-26 august til

OHAVET's

Korshavntraf 2007
Sedvanlig "dagsorden":
. Ingen tilmelding, bare kom !
o Havnepenge afregner hver enkelt med havnefo-
geden.
. F@llesspisning i forsamlingshuset ved havnen
lordag aften.
. Medbring egen proviant. Det et 4y2 km til kob-
manoen.

) ' ; :
.Q.- l
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Ketchrigget 36 fod
Berg spidsgatter

D anmarks fl ottes te 3 6-fods
ke t c h-ri gg e de B erg- s p ids gat t er
fra 1936 selges.
Den er premieret flere gange
for god vedligeholdelse -
sidste gang i 2006 .

Lengde
Bredde
Dybgang
Deplacement sejlklar
Byggeir
Verft
Materialer

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

S ilverspruce 1980
Silverspruce 1976

Ruf, cockpit, aptering Mahogni
Stormast
Mesan

Rig Rustfri 1975 med rullegenoa
beslag

Motor Perkins 4.107 diesel43 hk.
Hydraulisk reversgear I :2

Styring Hydraulisk med rat (scansteering)
Professionel autopilot
(scansteering 1977)

AP. Navigator DGPS
Sejl Storsejl-Mesan-Genoa-2 stagsejl-

Spiler

3 ferskvandstanke, 2 dieseltanke, Viking redningsflide 6 pers., 2 ankre med kade og tov, et lille paraplyan-
ker, elekhonisk log (vdo), ekkolod (Space Age), styrekompas (seastrel Moore), radio, vhf., fortojningsgrej,
fendere m.v. Fartojet fremtreder i det hele som et smukt, sundt og meget vetsejlende fartoj.
Prisid6: 600.000,- k. (Giv et bud)
Henvendelse til Jorgen og Inge Jorgensen pi tlf.: 32514432 eller 23231568.



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

. Jeg vil ogsi selge en masse bidebygger verktoj,
samt en tredrejebank i fin stand.

Det hele salges for 20.000,00 kr.
Det kan ogsi selges delt.
Transport kan vi snakke om

Henvendelse til Jes Msller Kristensen
Telefon 20495219

Sejl selges
North Sails fok.
Syet til 30 m2 klasse spidsgatter. Nypris 6.800,_
kr. nu 4000,- kr. Forlig 7,95 underlig 2,92 m6lt
helt ud i sejlers dughjomerender.

Hoj Jensen Sails spiler,
Triradial syet i farver 80 o/o rsd, - 20 yo hvid.
Mil : SL 8,65, SF 5,25, SMW 5,50, ca.38 m2.
Nypris 8,900,- nu 5.500,- ko.
(Afslag ved hurtig handel)

Henvendelse til Henrik, telefom 2021 I32l
Mail: hjthuroe@hotmail.com

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.

Henvendelse Asta Graunbsl
Telefon: 32 84 79 14
Mail : asta_graunbl@yahoo. dk



Vi nd- Hansen havkrydser

Blanklakeret b6d bygget i Tabasco mahogny med
teakdrek, tegnet af Vind-Hansen, og bygget hos be-
rsmte Knud Olsen i Bandholm 1962.
Dimensioner:9,70x2,50x l,5o
Motor: Albin Kadett,2 cyl. renoveret 1996
Deplacement: 4.500 kg
Biden er indrettet med 4 kojepladser, og der er et dej-
ligt cockpit. Stahojden er 2.00 meter om le. Biden er

fuldstendig sund og frisk og fremstir meget velholdt.
En meget smuk liebhaverbid for den kreesne sejler.
Kompas, navigator, VHF, cockpittelt, bompressen-
ning, samt diverse udstyr til tursejlads medfolger.
Prisforslag: 170.000,- kroner eller bud.

Yderligere oplysninger pi telefon 35553637 I
22253637



Berg 30 kvm
spidsgatter
30 lom Berg Spidsgatter saelges. Bygget i
1934 pilC. Jepsens vrrft i Vejle. Skroget er
fur pi eg.
Baden fremstir i original stand, dog
er larredsdekket udskiftet med teak-dek
Sej lgarderobe fia 1934 -1996.
Motor er Volvo Penta fra 2001.
Meget velholdt.
Ligger i Ronnerharmen i Frederikshavn.
Pris: 60.000
Henvendelse til Lars Olsen, 22 61 40 42

Utzon l5 kvm spidsgatter
Siwi Sl5 D1, Spidsgatter 15m2.
Age Utzon \954 .
Til salg min. 20.000 k.
TIf.60834569 l



DFAL
c/o Birte Molbech
Holstebrogade 4, 3.t.v.
++++1215++++
2100 Kobenhavn O
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Har du problem med blegning og
gulning af mahogni eller teak?

Det problem har vi lsst. Med 10 Ars+ garanti
www.uv-tech.net - tlf: 28 12 48 88
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