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Forside: Wharram Tiki – “Ellingen” ejer Helena og Kristian (i Brärred norr om Lomma Hamn) 

Bagside: Fænøtræf 2012 

 

Fra Redaktionen: 

Dette blad kan også findes på hjemmesiden. 

Info: fra 1. februar 2012 er der kode for at komme ind på samtlige blade og 

andet, der kun er for medlemmer. 

Koden vil blive sendt pr. mail til dem, der har betalt kontingent. 

 

HUSK at sende en artikel og gerne et par billeder fra kapsejladsen, hvis du har 

deltaget i kapsejladser og vundet. 

 

.Deadlines: 

Februar-udgaven 2013 har deadline 20. januar 2013 

Juni udgaven 2013 har deadline 7. juni 2013 

November udgaven 2013 har deadline 30. september 2013 

Nye medlemmer 
Multihulls Denmark ønsker følgende nye medlemmer velkommen: 

Fornavn Efternavn Adr. Postnr  By 

Jens Mikkelsen Søndervej 13A 2750  Ballerup 

Kim Jensen Lucernevej 567 2610  Rødovre 

Mads Christian Falkow Rishøjvej 22, Nakke 4500  Nykøbing Sj. 

Peter Wraa Fåborggade 14 8000  Århus C 

Torben Jensen Bygvej 13 4040  Jylling 

Heidi Paulsen Stokholmsvej 53 A 3060  Espergærde 
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Formandens bladkvidre 
 

 

 

 

 

    Sommeren er nu vel overstået for de fleste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg sidder her på årets nok sidste sommerdag 10/9 på terrassen og skriver og funderer lidt over, hvorfor 

klubbens mange kapsejlere ikke kommer med lidt input til bladet. 

 

Nogen må have taget et par billeder, som de kunne skrive et par ord om, vi har jo i klubben en uskreven 

regel om, at de som vinder en kapsejlads skal sende lidt til bladet. 

 

En god ide fra Jørgen om, at vi ændrede fra vinderen, som skal have lov til at nyde sejren, til at det er den 

der bliver nr. 2, denne ide synes jeg er tiltalende, nok om det, blot en lille opfordring. 

 

Jørgen har skrevet en dejlig lang beretning fra EM på Garda Søen og der er rigtig mange andre super dejlige 

beretninger fra mange andre træf mm. 

 

Vi startede sæsonen tidligt i år og har været til nogle rigtige hyggelige træf. 

 

Fænøtræffet måtte vi desværre droppe, da vi var så heldige at få solgt Njord først i juli. 

 

Vi har dog haft mulighed for at benytte Njord 2 x 7 dage i vores sommerferie.  

 

De første 7 dage i ferien blev tilbragt sammen min mine forældre og min søsters 3 teenager alle 5 

landkrabber, så vi forlod Anholt før tid, da de ikke ønskede at opleve Kattegat i kuling, vi var derfor 

”indeblæst” på Sejerø i 4 dage.  

 

Det var første gang vi har måtte tage hensyn til vejret i stedet for datoen .  

 

Samt har vi haft mulighed for at låne skibet til et par små ture. Nu skal huset blot sættes til salg om et par år, 

og så er drømmeskibet i sigte  

 

I løbet at november vil ændringerne til klubbens vedtægter blive lagt på nettet, så alle har mulighed for at 

tage stilling i god tid inden generalforsamlingen i marts 2013, hvor disse skal til afstemning. 

 

Anja Nøttrup Greve  
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Opskrift:  

Man tager en flamingo klods og 11 måneder 
 

Ingredienser: 

 

4 trailerfulde flamingo 

60 kg. Biax glas 

125 kg epoxy 

6 liter grundfarve 

5 liter hvid  

1 liter grå 

1 pose strandsand 

Lidt topcoat 

2 elektrikerrør 

2 spande krillerbasser 

2 * 8 meter snor til styretøj 

8 blokke til styretøj 

Diverse gummihandsker, spande og rørepinde 

 

 

I løbet af foråret 2011 modnedes ideen – Jeg bygger en båd.  Steen begyndte med at tegne streger på store 

ark papir, han så mange forskellige videoer på youtube for inspiration – og endte med en skitse i hovedet. 

Byggemetoden er på forsøgsbasis fra erfaringer med bygning af modelbåde og modelfly fra 70’erne. 

 

Det stod hurtigt klart at den skulle bygges i flamingo og beklædes med glasfiber og epoxy, men var det 

muligt i så stor skala. 

 Steen forsøgte med buer både den ene og den anden vej. Først på båndsav og siden med glødetråd. Det var 

muligt – så var den hindring af vejen. Så blev der indledt forsøg med beklædning med glasfiber og epoxy – 

hvordan artede det sig – og ikke mindst hvor tungt blev det. Disse forsøg faldt også ok ud. 

 

Og så besluttede vi at starte, når vi fik sommerferie i 2011. 

 

Steen bestilte flamingo hjem og havde lavet skabeloner til 

pontonerne. De skulle være lige under 4 meter, for så kunne de 

støbes i vores skur. Det gik rigtigt fint – om end lidt bøvlet 

fordi de skulle laves samtidig for at sikre de blev helt ens. Det 

viste sig, at der var noget der krævede lidt mere end 2 hænder – 

og så måtte Helle også træde til – under behørig instruktion 

selvfølgelig.  

Det tog kun et par uger, så var pontonerne klar til afprøvning. 

De blev læsset i traileren og vi drog til stranden. For at teste 

hvordan bæreevnen var, blev de bundet sammen ved hjælp af 

en aluminiumsskinne. De flød fint – faktisk nærmest ovenpå 

vandet, så Steen måtte fluks prøve at belaste dem, så kunne de godt presses lidt ned i vandet.  

 

Så var det tid til at gå i gang med hovedskroget. Det kunne ikke være i skuret – og vi var klar over at det 

nok ville tage lidt længere tid at få det klart. Vi kunne godt låne et telt – men ville ikke kunne aflevere det 

ret hurtigt – så måtte vi se hvad kunne man købe til en rimelig penge : et partytelt var løsningen. 8 meter 

langt så kunne skroget lige være der. Steen gik i gang med at bygge støbebedding. Da den var klar blev den 

beklædt med flamingo på sidderne. Herefter var det tid til at opbygge bunden. En ikke så nem opgave – 

hver enkelt klods blev skåret til så der kom den rigtige facon både den ene og den anden vej.  
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Og der blev rullet glasfiber og epoxy på. Så var det igen godt at være 2 – for det skulle gå stærkt. 

 

Da bunddelen var klar blev skroget vendt – så det 

vendte rigtigt og det blev tydeligt det var en båd – og 

så skulle der støbes detaljer i bunden indvendigt – for 

at holde det stabilt og gøre klar til motor med mere. 

Det skulle også beklædes på indersiden – ikke helt så 

meget som på ydersiden – men et enkelt lag er 

nødvendigt.  

 

Det tog alt sammen sin tid – der er også et arbejde der 

skal passes ved siden af. Men i løbet af efteråret var vi 

så vidt. Det var tid til at prøve at putte det i vandet. 

Steen afvejede fliser og udregnede hvor mange der 

skulle til for at simulere motor, benzin og 2 personer. 

Og så af sted til stranden. Vi prøvede først at læsse alt 

på og så skubbe den til vandet – det var ikke en genial 

ide. Så den måtte ud i vandet og så måtte vi læsse det 

hele mens den var i vandet.  Og hurra – den flød og 

blev ikke tynget for langt ned.  

Så konceptet holdt stadig.  

 

 

Det var nu blevet så meget efterår, at det var noget 

blæsende og koldt at arbejde i teltet, så Steen fik 

flyttet det indendørs på hans arbejdsplads – et hjørne hvor det hele kunne stuves af vejen i løbet  

af ugen. Herefter var der kun mulighed for at arbejde om lørdagen. Men det blev der så – hele vinteren 

igennem. Og det var rigtig god timing til at flytte båden, for 2 dage efter den var flyttet blæste det så 

kraftigt, at teltet blæste omkuld.  

 

Arbejdet skred stille og roligt fremad for hver uge. Dæk og opbygning af overbygning – herunder 

opbevaringsrum forløb planmæssigt. Der var masser af detaljer, som skulle passes til. Og masser af 

spartling og slibning. – Og tid til at tænke i hvordan vingerne skulle fastgøres – og andre detaljer som ikke 

havde været relevante tidligere. Såsom sæder, styring og lignende detaljer. 

 

Endelig blev det forår igen. Og båden var så vidt at det var tid til at line den op som en samlet helhed. Og 

vurdere hvordan det passer sammen – og sætte 

vingerne fast. Og det blev tid til at tage den hjem 

igen.Så kunne der igen arbejdes lidt hver aften. Først 

med de store ting som at få vingerne fast – og derefter 

en masse spartling, slibning og så lige en gang 

spartling og slibning mere.  

 

 

Steen var hurtigt til at finde løsning, da Helle mente 

at de ikke lige kunne løfte den rundt på hovedet. 2 

blokke i toppen af teltet og et par stropper – så kunne 

den roteres rundt med et minimum af anstrengelse. 

Hvilket også viste sig at være godt til at finde gode 

måder at komme ind i alle krogene.  

 

 

.  
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Vindspejlet drillede lidt – det er i bukket plexiglas – og det er vigtigt at formen man bukker i er tænkt rigtigt 

– man skal ikke bukke henover men ned i en form. Men det lykkedes at få det rigtigt – og gjort det fast med 

lim, spartel og slibning. 

 

 

Og så var det detaljetid igen –  

der skulle installeres styring og  

overførselskabler til motoren.  

Sæderne skulle fastgøres,  

klamper til fortøjninger på- 

monteres. Og alle de mange  

små detaljer som ingen ser, når  

først de er der, men som er det,  

der gør at det hele virker  

helstøbt.  

 

 

 

Og lige pludselig var det så vidt – det var tid til at male – først indvendigt med topcoat og derefter 

udvendigt med grundfarve og så den rigtige maling til sidst. Og ikke at forglemme; skridsikre zoner med 

strandsand. Og smarte detaljer som grå overbygning.  

 

Sankt Hans 2012: båden var klar til at komme i vandet – den var sat på trailer og helt klar – men det var 

vejret ikke – det blæste en hel masse og regnede og var rigtigt træls. Så det blev ikke til en søsætning i 

weekenden, men først i løbet af ugen efter.  

 

Med spænding så vi båden komme i vandet – den flød og lå helt som forventet. Og efter lidt bøvl blev 

motoren startet, den havde trods alt næsten ikke kørt siden 2005, så lidt justeringer var ikke unødvendigt 

pjat. Og af sted gik det – 2 mand i sæderne og en på toppen af stuverummet. Og den lå helt stabilt og uden 

nogen problemer. Men ikke helt så hurtigt som forventet. Den propel, som var på motoren, var ikke som 

forventet. Så det var hjem og finde den gamle propel og på med den – og så var hastigheden som forventet 

ca. 12,4 knob med en 8 hestes motor med en mand ombord – med 2 faldt hastigheden til 9,6 knob. Rigtigt 

fint – og ingen problemer. 

 

Men en større motor kunne også være sjovt – og Steen begyndte at få julelys i øjnene ved tanken om 25 

heste. Og tilfældet kom ham til hjælp – for på vores første langfart – ind ad Kolding Fjord – gik det rigtigt 

fint og den sejlede som en drøm indtil lige ud for Strandhuse. Så havde alle vores 8 heste forladt os. Og så 

er det lidt træls ikke at kunne sættesejl, men vi fik en line fra nogen venlige sejlere på vej mod Middelfart – 

og på vejen fik Steen overtalt Helle til en større motor.  

Med den nye motor kan den rende 18,4 knob med 2 ombord.  

 

Båden har opfyldt alle kravene som blev opstillet fra start og sejler helt som forventet. Og det er bevist, at 

man kan overføre byggemetode fra modelbåde til rigtige både.  

 

Fakta: 

Længde 7,74 meter 

Bredde 245 meter 

Vægt p.t. ukendt – forventes at være ca. 400 kg. Alt Incl.  

Type N-One 

Navn EpoLite 
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Og nej det er ikke en ponton fra en Dragonfly, der er blevet til overs, eller er delt i 2 eller på nogen måde 

indgår i konstruktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejlegenskaber kan ses på: http://www.youtube.com/watch?v=-C5NsuF29-c eller søg på ”flamingodyret”.  

 
Helle og Steen 

 

 

Catana Modi på langtur 
 

 

 

Så lykkedes det endeligt at komme af sted fra  

Troense søndag kl. 13, efter mange forbe- 

redelser og indstuvning af en stor mængde grej  

og proviant. 

Turen gik gennem Kielerkanalen og efter 2  

døgns sejlads med kryds stille og halvvind kom  

Modi til den engelske kanal.  

Herefter friskede vinden og de snuppede  

200 sm mere hvorefter de løb ind til Portsmouth,  

for at afvente et kraftigt lavtryk passere hen  

over midt England. Her forlader en af gasterne  

skuden for at vende hjem og passe sit arbejde,  

mens de 4 andre fortsætter til Spanien, når vejret  

arter sig igen. 

Alt vel ombord.   

http://www.youtube.com/watch?v=-C5NsuF29-c
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Fyn Rundt, 8. - 9. juni 2012. 
Lars Oudrup: 

Det er torsdag d. 7. juni, og Havhunden og jeg er på vej til Kerteminde for at sejle Classic Fyn Rundt. 

Kerteminde Sejlklub tillader nemlig turflerskrogsbåde at deltage i deres Fyn Rundt, d.v.s. de har både et 

IOMR- og et Texel-løb, så vi forventer ikke, at trimaran-sejlerne får held til at smide os ud af kapsejladsen, 

som de gjorde for 3 år siden i Bogense.  

 

Kerteminde har også et decideret turløb, hvor man sejler efter søvejsreglerne og ikke skal ha’ målebrev. Det 

kunne vi også ha’ sejlet i, hvis ikke Kerteminde gav os dispensation for reglen om mindst 5 både. Der bliver 

flere og flere af den slags turløb – det kommer helt automatisk, når reglerne bliver komplicerede og dyre at 

administrere, og den almindelige tursejler ikke føler, at de virker. Jeg gætter på at om nogle få år, når 

deltagerantallet i turløbene er vokset, vil man se turløbene blive inddelt i bådstørrelse, senere få tildelt 

erfaringshandicap, og så dukker en ny simpel måleregel op, og de gamle komplicerede uddør. Det er en 

cyklisk udvikling. 

 

Bogenses Fyn Rundt blev aflyst i sidste weekend, fordi det blæste meget, men mod forventning, er der ikke 

mange af flerskrogsbådene herfra, der har tilmeldt sig Kertemindes. Vi er ellers blevet lovet rimelig vind, 

men nogen regn. Havhunden har i april fået nyt storsejl og en asymmetrisk letvejrsspiler. Det bliver 

spændene at få disse sejl prøvet. Vi skal sejle mod ”Njord” med Anja og Kent, de nye sejl på Havhunden 

gør, at vi nu skal være hurtigere end Njord, trods det at Havhunden vejer næsten 2 tons mere end Njord på 

samme længde.  

 

Det nye storsejl er nemlig 7 m2 større end det gamle, og alt det ekstra areal er tilkommet nær mastetoppen, 

hvor det blæser mest. Derved stiger Havhundens rating med 12,3% (efter IOMR), mens det kun ville være 

blevet 6,5% højere under Texel; Texel mener nemlig, at det nye storsejl er mindre effektivt (pr areal) end 

det gamle, hvor IOMR mener, at det areal, der tilkommer nær toppen, er næsten dobbelt så effektivt, som 

det nede ved bommen. 

 

Nok om måleregler…vi er med for oplevelsens skyld og for at se, hvordan vores Morfar-båd klarer sig mod 

andre morfar-både. Der er især én, jeg har kig på, den sejles af meget dygtig sejler i turløbet- en tidligere 

folkebådssejler, Erik Andresen, som nu også sejler morfar-båd, en Nordship 360, godt nok 2 fod kortere end 

Havhunden, men også 1,5 tons lettere. Der er 2 Nordship 360 med i turløbet, og de skal starte ½ time før os. 

 

Kl. 12 sejler jeg ud i Tragten, vinden er ikke SØ som varslet men ØNØ, dvs. stik imod og 1-3 m/s, så 

motorerne får lov at arbejde. 

Kl. 14 Æbelø med modvind 6 kn’s fart 

Kl. 16.15 rundes Fynshoved og vinden drejer imod igen i en svagere udgave. 

Kl. 18.30 Ankommer jeg til Kerteminde og lægger mig udenpå Njord.  

Lise kommer senere i aften efter arbejde og kursus, så jeg griller sammen med Anja og Kent. 

 

Lise Gerdes: 

 

Har fået for meget rodet sammen lige op til denne Classic Fyn rundt, kursus med Thomas og 3 andre 

torsdag, så Lars tog turen selv til Kerteminde med Havhunden. 

Lars Olsen og Lea har taget tørnen med at tage hundene i omsorgsfuld pleje de næste dage, så dem skulle 

jeg aflevere først (21:30), inden jeg kunne sætte kursen i bil mod Kerteminde, hvor jeg var kl.22:50, noget 

brugt må jeg indrømme 

Ostemad og te og senere besøg af Anja og Kent og deres svenske gast Peter Malmberg. 

Vi bliver Søren og Else Kragelund (hunde-lufte-venner og Impala 36 ejere), Simon Gerdes og hans tro 

væbner gennem livet: Peter Wienberg (X-99 sejler), som bliver 30 i dag. Vi har flaget over top i den 

anledning. De har spurgt, om de måtte være med, så der er lagt op til en hyggelig tur. Peter, Else og Søren 

er sejlkyndige, så det bliver helt sjovt at se, om Lars får mere søvn, end han plejer.  
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Lise Gerdes/ Lars Oudrup  

Fredag 8.6.2012:  

Vågnede allerede kl. 6.15 og stod op kl. 6.30- i bad og så til fælles morgenmad inkluderet i deltagergebyret. 

Hyggeligt!  

Tilbage for at gøre senge klar til gasterne, sætte flag over top for at fejre fødselarens 30 årsdag ved 

ankomsten. De er på vej her 8.45 efter surprise hos Peter med morgenmad på sengen!.  

Søren og Else kom 8.30, med hjemmebagte kanelsnegle og pizzasnegle i duggede varme poser! 

 

Peter og Simon ankom sharp kl.9, så vi kunne synge fødselsdagssang for Peter. 

Efter den varme velkomst fik vi tid til kaffe og Elses hjemmebagte kanelsnegle. Så lagde vi ud til start, men 

måtte lyn og torden akut vende om, da vores storfald havde sluppet storsejlet. Tilbage til udgangsbroen nr 5, 

spænde Søren i bådsmandsstolen og hejse ham op i masten, så vi kunne få delene samlet igen. Og det gik 

bare tjep, uden sure miner og råben, op med ham, vikle faldet ud af diamanten og ned igen til re-montage af 

faldet og af sted til start med stadig 8 min’s respit. Tilskuere på molen lod hagen falde ned på brystet af bare 

beundring.  

Vi er i løb med Njord, og de var længe klar til starten, og vi gik over startlinjen næsten samtidig, men i svag 

vind og gammel sø skal vi krydse til et udlagt mærke, inden vi kan falde af mod nordøst og sætte gennaker. 

Det er ikke noget for tunge turcatamaraner. 

 

 

 

 
 

 

 

Nogle af bådene fra turstarten ½ time før os overhaler vi på vej mod Staureshoved, og efter nogen tid bliver 

vi indhentet af nogle af de store både i starten 15 min efter os, de kommer med store Code0’er. 

 

Efter bomningen ved Staureshoved er vinden næsten plat, og stadig meget svag, - nu må det være tid til at 

prøve den nye spiler for første gang. Den kommer op på den lange spilerstage, bliver trukket godt til luv, og 

så er der ikke flere både, der overhaler os. 

 

Tid til friske pizzasnegle med bacon og løg, som Else havde lagt sin sjæl i. 

Overskyet med megen lidt vind og optræk til regn. Humøret højt trods tiltagende regn, som vi dog ikke lige 

fik på én gang. 

 

Efter nogle timer dukker Carbon3 op i regndisen. Et hurtigt slag på tasken (C3 skal sejle dobbelt så hurtigt 

som Havhunden) gi’r, at vi fører på korrigeret tid. Alle mand følger dens færd fra Havhunden 
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Runding af Lillegrundsbøjen kl 13:05 giver en skæring med spilerstagen en meter fri af forstaget, genuaen 

rullet ud som stagsejl og storsejlet halet halvt hjem, så har vi 208 m2 sat, og går fra alle kølbådene i den 

svage vind. 

Lidt før Agernæs kommer Creme Fræs langsomt forbi, vejret er nu klaret op, men vinden dør forude – af en 

eller anden grund er det altid sådan, når vi skal rundt om Æbelø. Det bliver en sej omgang, vinden vender 

imod, og vi skal til at krydse i svag vind igen. Agterude er Njord kommet betydeligt nærmere, og vi krydser 

begge tæt på Fyn mod Strib.  

Aftensmad hjemmelavede boller i karry, salat, et enkelt glas rødvin og salatbar, indtages i cockpittet. Søren 

og Lars skiftes til at styre og spise. 

 

Først kl 21:48 passeres Strib Fyr, og der er nu kraftig modstrøm og svag søndenvind. Over til vores egen 

strand – der er nu ikke megen idvand – og nu bliver vi overhalet af mange mindre kølbåde – den stive genua 

skal ha’ hjælp i hver vending, og hvert ben er ikke meget længere end 50 – 100 m.  

 

En Elan 37 er gået på grund efter at have presset os lidt, og vi overvejer at gå indenom, men det ville nok 

være for provokerende.  

Jeg går som første mand ned til en lille lur for at være frisk til den kedelige kl. 1-4 vagt i mørke 

På vej ned mod den gamle bro bliver gennakeren sat – med denne vind og de mange både, bliver det en 

svær passage. Den svage vind skifter meget i retning og styrke, og der skal hele tiden skiftes om fra 

halvvind til plat læns. Mange besætninger tror, at vinden er død, når der bare er skiftet til plat læns, og de 

får ikke de regnvåde spilere til at stå. Da vi sejler IOMR, som undtager kapsejladsreglernes # 54 (Halsning 

af forsejl på bådens centerlinie) kan vi, når vinden rummer, flytte gennakeren ud til luv prædikestol. Det må 

man ikke, hvis man sejler efter nogle af de andre måleregler. 

Jeg kommer op igen kl. 1, Else og Peter er nede, så Skipper Lars, Simon og jeg holder hinanden vågne. Vi 

er kun nået til Middelfart med den svage vind, der er halvmåne mellem skyerne, så det er faktisk ikke så 

mørkt endda. Natmad amagermadder med skinke og leverpostej og agurker. En times tid efter skifter Søren 

og Else plads, og Simon går ned og bytter med Peter. 

 

Vi er nu kommet op til Erik Andreasens Nordship 360, den går fint på halvvind med et stort flyvesejl, men 

når vinden rummer, kommer vi forbi. Alligevel driver vi et par gange baglæns, men overvejer dog ikke at 

kaste anker. Efter Galsklint er der dømt kryds hele vejen til Helnæs; heldigvis tiltager vinden langsomt som 

lovet, og efter Wedelsborg begynder vi for alvor at overhale kølbådene igen. Kl. er da 02.30 

 

Fra Helnæs kan vi nemt holde op til Horne Land, og derfra går det på halvvind videre mod Svendborg; nu 

er vinden god, og solen kommet rigtig frem, men for det meste er vinden ikke kraftig nok til at vi kan 

komme over vores vandliniehastinghed på ca. 8,5 knob. Vi kan senere se på mellemtiderne, at på denne 

strækning, har Njord, som vejer næsten 2 ton mindre, halet godt ind på os. Det er prisen for al den komfort, 

vi slæber rundt med. At Havhunden skal være hurtigere efter målereglen, skyldes at vi har satset på de 

store letvejrssejl til slør og læns. 

 

Morgenmad efterhånden som besætningen indfinder sig, ymer med müsli, brød ost, kaffe og te i en lind 

strøm hele tiden. 

Igennem Svendborgsund i rivende medstrøm, vi holder bare god højde og lader strømmen skubbe os uden 

om Thurøs pynter, så vi slipper for at krydse. Plat læns efter Thurø Rev kl. 10 mod Sprogø, alle mand på 

dæk, frokost er lune pizzasnegle ad modem Else, og de bliver indtaget samtidig i solen; vi sætter gennaker 

og genua samtidig, så set forfra vil det være en mega BH. Med vores dybgang på 1,10 m, kan vi gå over 

revet mange steder, det gør vi ved Rødgrund, SV for Lohals. 
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Når man sejler ”morfar-båd” er der tid til at 

mormor strikker undervejs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter Sprogø kl. 13:ned med gennakeren og agten for tværs mod mål. På den sidste del nær mållinien får vi 

nogle pust, så vi kommer op på 12 knob – det var det højeste, men vi er også 6 personer ombord. 

 

Efter målgang, champagne og de sidste varme kanelsnegle for at fejre vores gode sejltur, tager gasterne 

afsted, Peter og Simon skulle til Kolding, Else tog Lises bil, Søren deres egen og kørte dem begge hjem, så 

Lise kan sejle med Havhunden hjem til Middelfart. Njord kom i mål knap 1½ time efter os, det var som 

ventet de helt stille strækninger i medvind, hvor Havhunden kan bruge de lette flyvesejl, der gjorde 

udslaget. En lang spilerstage til Njord vil gøre meget ved det; på de tunge turbåde er et bovspryd ikke nok, 

spileren skal også til luv.  

 

Med Njords besætning gik vi op til Kerteminde Sejlklubs nye klubhus og fik præmier og glas, og derefter 

hen til varm stærk karrysuppe, som var med i startgebyret – vi føler os godt tilpas og vel modtaget overalt. 

Vi måtte lige have en fadøl en grillpølse. Tidligt i køjen, for jeg/Lars fik vist kun 10 min søvn under turen. 

 

Søndag d. 10-06-12. 

Vågner som sædvanligt kl. 6, underligt at der ikke er hunde, som tigger for at komme ud. Vinden er stadig 

SSV, men vil dreje langsomt mod V, så vi vil gerne af sted hjemad. Fin sejlads med et reb i storen indtil 

Æbelø, hvor vinden drejer stik imod. Ruller genuaen ind og motorkrydser ind mod Bogense, og undervejs 

viser vindmåleren 32 knob. Fra Bogense kan vi med de 2 jerngenuaer & storsejl holde god højde og fart 

mod Røjle Klint i behagelig bølgehøjde. Ved Strib fyr adviserer vi Lars og Lea om vores snarlige ankomst 

til hjemlige farvande og kysten ved den nye Lillebæltsbro. 

 

Ved Lyngsodde står vore hundepassere inde på stranden med alle 3 boxere, og de kan tydeligt høre, hvem 

der kalder på dem ude fra vandet. 

 

Hjemme i Middelfart Marina kl. 15:30.  

 

En dejlig tur, tak til Morten Grove og hans folk i Kerteminde Sejlklub. 

 

Lars Oudrup/ Lise Gerdes 

Havhunden  
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ØMM - Landskrona 2012 
 

Traditionen tro inviterede Peter Malmberg til ØMM (Øresund Multihull Metting)i Landskrona i weekenden 

29/6-1/7.  Vi skulle mødes, hygge os og sejle lidt som vi plejer, men I år skulle vi også bese og indvie den 

fine ombygning af LSS klubhuset. 

Jeg var så heldig at få en plads som gast på Gunnar og Margit’ s Tobago - Caren, sammen med Peter 

Korsholm.  Vi mødtes fredag i Nivå havn. Det havde regnet og blæst hele dagen, men da vi sejlede ud af 

havnen skinnede solen og blæsten havde lagt sig, så vi for motor kunne sejle over, mens vi varmede os i 

solen. Skønt. 

Henrik og Connie i Lunde med et par venner og Anders Gudmundson i Vidfamne var kommet.  Straks efter 

os kom Njord med Anja og Kent helt fra Kerteminde. De havde haft en god tur syd om Sjælland i god vind 

og havde skøjtet over vandet med 14 knob, som jeg husker, de fortalte det.   Fillipin med Stina og Bosse 

kom fra Lomma med et par venner. Mia i Svarta Asta og en enkelt blysvinger Mizar med Kirsten, Michael 

og Mathias fra Sundby. Derudover var der Norman og Anett, Monica og selvfølgelig værten Peter. 

Peter tændte grillen, og vi spiste og snakkede i det hyggelige klubhus, mens Peter spillede musikvideoer  fra 

computeren på et stort lærred. 

Lørdag morgen var der en let vind fra sydøst og dejligt solskin – perfekt til en tur rundt om Hven. 4 både 

deltog i kapsejladsen – Caren, Njord, Vidfamne og Fillipin og starten gik kl. 11. Jeg sejlede med på Caren 

og jeg nød det i fulde drag. Jeg havde virkeligt savnet at sejle. 

Vi blev dog hurtigt overhalet af de tre andre. Vi sejlede alle syd om Hven og da vi kom om det nordlige 

hjørne, så kunne vi dårligt se de andre.  De var gået meget ind under land nord for Landskrona. Nu aftog 

vinden meget og vi sejlede kun 2-3 knob, men det var dog mere end de andre gjorde inde ved land kunne vi 

se, så der skulle vi ikke ind. 

Mens vi lå der, kom Erik Rasmussen forbi i Odderen og hilste på. Han var også på vej til Landskrona for at 

være med i selskabet. 

Det endte med, at Anders kom først i havn ca. kl. 14. Derefter sejlede Njord og Fillipin ind side om side 

med sejl som sommerfuglevinger ca. kl. 14.25.  Fillipin kom et par sekunder før Njord og Caren til sidst 10 

minutter efter. Så vi indhentede dem næsten.  

Om aftenen gentog vi succesen fra aftenen før og startede med lidt champagne på 1. salen af det fint 

istandsatte klubhus, derefter grill, spisning i klubhuset og pc musik , men krydrede det lidt med lidt Møllky 

spil og Peter uddelte fine præmier – bøger skænket af byens borgmester.  Bosse og Stina fik 1. præmien, 

Kent og Anja 2. præmien og Anders 3. 

Alt i alt igen en dejlig weekend i Landskrona i gode venners lag.  

Heidi Paulsen 
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Sejlerindtryk fra Galicien 

Catamaranen ”Modi” blev sejlet til La Caruna fra Troense på 10 rejsedøgn, hvorfra skuden fortsatte med 

familiesejlads syd-over langs Costa Morde (dødens kyst) et dramatisk navn for en storslået og smuk natur, 

men når efterårsstormene hærger, ser det nok noget anderledes ud og kysten vil da i flere tilfælde nok leve 

op til sit navn. 

Vi kom ombord 23. juli 

Nu har ”Modi Cartana” ferieret i Galicien i 2 mdr. og det er et rigtigt herligt sejler paradis for danske 

sejlere. Klart vand og meget stabilt vejr fra juni til slut af august. Vinden er ofte helt væk om natten og 

kommer så som solgangsvind i løbet af dagen. Det giver en god start på dagen, med en dukkert i frisk 

havvand, men temperaturen når sjældent 18 gr. Så opvågningen bliver kort og klaret på et øjeblik.  

Langt det fleste af befolkningen, er meget hjælpsomme og bære pænt over med vores elendige spanske 

ordforråd. Ganske få taler engelsk, men vi klare os fint kropssprog og fagter, således at vi får de rette ting 

købt ind. 

Galicierne er rigtig glade for deres vand og strandliv, skibe bliver brugt, og ligger ikke bare til pynt i 

havnene, men straks der er en fridag (og dem er der vidst mange af) bliver de gode ankerpladser fyldt op, 

samt de km. vis lange strande besat med masser af mennesker, dog først over middag, for her soves længe. 

Ikke meget liv inden kl. 10.  

Ganske få redningsveste har vi set i anvendelse, selv små børn fra 5 års alderen bliver plumpet i vandet 

uden vest på og svømmer gladelig rundt om båden, de ser ud, som om de aldrig har bestilt andet. 

De tre fredede øer, Isla Salvoa, Isla Ons, og Isla Cies med Isla de Sant Martin tæt på, er helt fantastiske.  

Som sejler skal der søges om tilladelse for at ankre op ved øerne, dykke og gå i land.  

De er højt klassificeret fredet, ikke så meget som en blomst eller et blad må der plukkes og fiskene må man 

slet ikke fange en eneste af. Der er rigtigt mange fisk som man kan komme helt tæt på som snorkeldykker.  

Fiskene må vide, de er totalt fredede, for kun her på øerne er det muligt, at dykke mellem doradoer og 

multer så tæt, at man kan prikke dem på snuden. Vandet ved Skt. Martin, er krystal klart og man kan se 

bund på 8-10 m. vand. Øen er også, sammen med de 2 andre det yderste værn mod Atlanten. 

Efter tre – fire meget varme dage kan havgusen dukke op med ganske kort varsel, alt bliver så hyllet ind i 

tæt kold tåge, med sigt på blot 10-15 m., men den forsvinder igen og så nyder man varmen dobbelt når 

solen igen bryder igennem.  

Indkøb i supermarked eller på markedsplads byder på høj kvalitet af fisk og især kød, som er friske og efter 

danske forhold ganske billige. Det blev til nogle gevaldige grillbøffer og prøvesmagning af, for os ganske 

ukendte fisk og rigtig gode muslinger.  

Den 28. august forlod vi Galicien og sejlede sydpå med god vind til Portugals lange kystlinie, hvor vinden 

starter svagt i øst og frisker så over middag fra NV med 10-15 sek.m. i skrivende stund er vi ankret op med 

ny besætning i en snæver bugt, der ligger som et nøglehul i Portugals lige kystlinie ”Sao Martinho do 

Porto” Herlig sol med blå himmel, men badevandet er kun 14 til 15 gr., da Atlanten er nærmeste nabo kun 

200 m. fra vores ankerplads. 

Herfra er planen: længere sydpå til Algarve kysten og så må vi se? 
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Mange høje bølgehilsener fra 

Anker samt hele besætningen på Modi Cartana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs Portugal og Algave kysten           Gibraltar 27. sep. 2012 

Nu er vi godt landet med Modi i Gibraltar, efter en rigtig fin sejlads med 11-14 knob. Og som noget 

helt nyt, er et godt og kraftigt regnvejr med noget blæsevejr ind i mellem, på vej til os. 

Vi forlod det skønne område i Galicien en tidlig morgen sidst i august og til ære for Karin og Tove som 

snart skulle rejse hjem kom 6-10 delfiner for at svømme om kap med os. Delfinerne vandt. 

Det var en flot opvisning, og vi har ikke set delfiner tæt på siden da. Nogle små hvaler har været op at 

kigge for at se hvad Modi var for en. 

Portugal turen har ellers været præget af kun lette vinde og godt med sol hele dagen. Badevandet er 

også steget til 21-23 gr. således at morgenbadet har fået lidt længere varighed.  

Ulemper er fiskegarn i meget store mængder og med ganske små bøjer, så det er lykkedes os at få 

snor i sværdet og her i havnen fangede vi en indhaler line, da havnemanden ikke kunne holde den ud 

af vandet, da vi bakkede på plads. Jeg var ned i mudderhavnen i dag for at få den fri af skruen. Fy og 

pøj med oliesmag og så ringe sigt, at dykkerlygten skulle på fuldt blus for bare at se noget i 1 m. 

dybde. 

Ellers har vi besøgt rigtig mange gode ankerpladser, med det bedste tænkelige badevand, især Algave 

kysten har flotte strande og klippekyster, med Atlanten rullende lige ind. 
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Vindmøllen voldte problemer, da den fangede en rebeline, det kunne den ikke lide, og den prøver vi 

nu at få repareret. Møllen giver ikke den forventede mængde strøm, den prodrukseer først noget el 

når der er 6-8 sk.m. vind. Kun på bb. halse på kryds er der noget at hente. På læns er 

vindhastigheden altid for lav, så jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil have den på mens vi sejler. 

Møllen er meget sart og kræver særbehandling, det er der ikke altid plads til, når vinden pludselig 

øger. 

Ellers er indtrykket for sejlads her i Portugal: Ikke helt den samme hjælpsomhed som i Galicien, og 

hvis man ikke taler portugisisk, er der en del som overhovedet ikke vil høre på en, de kan slet ikke 

sønderjysk.  

Her er mere rodet og snavset, men havnepengene vokser jo længere, man kommer mod syd og øst. 

til gengæld har der ikke været mere vrøvl med marine vagten som vrøvlede om at der ikke måtte 

ankres på kysten, så det har vi gjort i stor stil.  

Vi ville have været på klippen i dag, men sigtbarheden til aber og alt andet er rigtig ringe, grundet det 

fine regnvejr, (det er første dag inden for et halvt år at det regner her) men så kan der jo blive plads 

til lidt brevskriveri.  

Vi har fået møllen sent til reparation hos Supervind, og de tilbyder at klare ærterne for os uden 

omkostninger (meget rosværdigt) 

Når vi har fået studeret alle aberne på klippen og set os mætte på alle turisterne i byen, går turen 

igen øst-på med delmål Madeira 

Mange hilsner fra hele besætningen på Modi 

med skipper 

Anker  
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EM beretning... 
 

 

Fra den 23. juni til den 28. juni blev der holdt EM i A-cat på Garda søen, Danmark blev repræsenteret af to 

både DEN 18 Jørgen "ScanNet" Hansen og DEN 4 Frederik Stage-Nielsen. 

 

Efter en mindre kører tur ankom vi til Garda Søen i høj solskin og god vind, grundet en tur der havde været 

hele natten besluttede vi os for kun at læse både af og rigge til, men at vente med at sejle til dagen efter hvor 

der også var practice race. Det viste sig til gengæld, at denne disponering ikke var optimal eftersom vi 

vågnede dagen efter (lørdag) til lyden af regn, lyn og torden, som varede hele dagen. 

 

Efter den skuffende dag lørdag hvor practice racet også blev aflyst, var vi begge tændte på at tage på vandet 

tidligt søndag morgen inden starten, starten gik hver dag kl. 13. Vi tog ud i en meget let brise fra syd i håb 

om, at vinden ville tiltage inden starten. Frederik, som lige havde fået leveret nyt sejl og mast, blevet 

positivt overrasket da de begyndte at krydse, for det viste sig at han var markant hurtigere med sit nye grej 

end Jørgen, desværre for Frederik blev stævnet gennemført i 8 - 10 m/s og ikke 3- 4 m/s som han var hurtig 

i. 

Da vi havde været på vandet i knap 2 timer kom den velkendte Garda vind og vi kunne begynde at sejle i 

trapez både på kryds og læns. 

 

 

Dagens to sejladser skulle vise sig at være, de første 

af mange hårde og vindfyldte sejladser. Med 97 A-

cats på en startlinje i 8m/s valgte Frederik at starte 

lidt forsigtigt, det fungerede ikke og han blev hurtigt 

pakket i starten, hvorimod Jørgen lavede nogle gode 

starter hvilket også kan ses på resultatet. Jørgen 

sluttede dagen med en 34. og 33. plads mens Frederik 

lavede en 64. og 56. plads. Konklusionen var da også 

hurtig fra Frederik da han kom ind "Sejl og mast er 

der masser af fart i, jeg skal bare starte noget bedre" 

 

På anden dagen var det to meget fokuseret danskere  

som tog på vandet, Jørgen var fast opsat på at holde  

de gode resultater fra dagen for inde og Frederik ville  

ud og forbedre sig. Begge dele skete, med en start  

helt oppe ved dommer båden var Frederik den første  

båd til at vende ind mod styrbord (hvor fordelen var)  

Jørgen som startede i anden række bag ved Frederik  

fulgte godt med ind, desværre for begge danskere  

vendt for tidligt mod layline og blev derfor nød til at  

lave en langsom dobbelt vending ved topmærket som  

koster et par både, men de runder stadig begge to i  

toppen med Frederik i top 10. Stævnets anden lektion  

kom dog meget hurtigt på læns, hvor Frederik indså at han ikke var helt så hurtig ned af bakke som 

Australierne og den gode placering forsvinder lidt og ender med en 36. plads som han dog var meget glad 

for. Jørgen der havde noget bedre fart på læns endte på en 24. plads. 
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Dagens anden sejlads blev skudt af på sidste lænser da vinden dør. Det bør nævnes at vinden forsvandt nede 

ved mållinjen, så det var en meget forvirret Frederik der så flaget for aflyst sejlads mens han stod i fuld 

trapez på læns og sejlede i masser af tryk. 

 

 

Tredje dagen var meget lig de to første dage, masser af vind og hold til styrbord. Den lille ændring der var , 

at Frederik begyndte at overhale Jørgen i de to sidste sejladser.Jørgen i de to sidste sejladser. 

 

Fjerde dagen var for Jørgen en nærmest perfekt dag, 

han lavede en 31. og 27. plads og var tilbage i form 

efter en lettere skuffende tredje dag, Frederik 

derimod mødte lidt modgang. I første sejlads 

knækkede Frederik sin ene hængestrop og kæntrede 

på næstsidste lænser hvilket han ikke kunne hente og 

dermed endte han på 70. plads. I den næste sejlads 

var både Frederik og Jørgen tændt på at lave et godt 

resultat. De fik begge en god start og rundede godt 

rundt om første mærke. Frederik som efter et par 

dage på vandet havde fundet, mere fart på læns og 

kunne nu følge med Jørgen og de andre i 

toppen af feltet. Dette resulterede også i, at begge danskere havde en tæt sejlads hele banen rundt, men det 

var Jørgen der træk det længste strå og slog Frederik med en placering så de blev 27 og 28.et godt resultat. De 

fik begge en god start og rundede godt rundt om første mærke. Frederik som efter et par dage på vandet havde fundet, mere fart på 
læns og kunne nu følge med Jørgen og de andre i toppen af feltet. Dette resulterede også i, at begge danskere havde en tæt sejlads 
hele banen rundt, men det var Jørgen der træk det længste strå og slog Frederik med en placering så de blev 27 og 28.  

 

Med sidste dag på stævnet skulle der en god sejlads  

til for begge danskere for at kunne rykke op. Det  

startede også godt og begge danskere rundede top- 

mærket i en god position, men igen lavede Frederik  

en fejl og begravede stævnen på begge skrog i en  

bølge og kæntrede forover i et klassisk næsedyk.  

Jørgen var derimod god til, at undgå problemer og  

endte på en 23. plads. Frederik, som inden sin  

kæntring lå sammen med Jørgen, sejlede som en  

sindssyg for at få en rimelig placering og ikke rykke  

ned i den samlede stilling. Med vilje og en uges god 

træning i læns fik Frederik sejlet sig op på en 47. plads fra en 70. plads efter kæntringen. 

 

Stævnet endte med at Jørgen blev 34 og Frederik blev 53, bege godt tilfredse med deres indsats og for at 

komme hjem med både uden skrammer. 

 

Jørgen Skov Hansen  
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MDKs logo 
 
Her kommer også en lille historie om tilblivelsen af foreningens logo. 
I 1973 var vi nogle catamaransejlere, i fortrinsvis James Wharram cats, der arrangerede et stævne i Korshavn på 
Nordfyn. 
Vi havde en uformel klub, Polycat Denmark, (Polynesian Catamarans) og syntes, at vi skulle have et symbol, som 
viste hvad det drejede sig om. Det blev til silhouetterne af de daværende egentlige turcatamaraner, nemlig Bikini 
(egentlig også en 'avanceret' Wharram cat) og Hoppetossa (en af Quornings første turtrimaraner). 
Der blev fremstillet en linoleums-trykklods i en størrelse, som passede til en T-shirt og pulden på en murerkasket. 
Dengang kunne man ikke uden videre få det trykt på en T-shirt. Trykkklodsen beror i dag hos Mette og Peder Skyt 
(RA II), hvis nogen skulle have lyst til lidt 'do it yourself'. Motivet er 'hvide både (altså lystbåde)på et blåt hav'. 
 
Hilsen fra Ib Jensen, Husmus. 

 

 

 

Billeder fra måletræf 
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Hæsblæsende intro til flerskrogssejlads 
 

Ved et tilfælde havde jeg læst på multihulls.dk, at det var muligt at prøvesejle en flerskrogsbåd. Jeg sendte 

en e-mail afsted og fik derigennem hurtigt kontakt til Sven Scharling, der gerne ville give en tur i sin 

trimaran. Og der ventede noget af en oplevelse, da jeg sammen med en kammerat kravlede ombord på 

Svens Dragonfly på Roskilde Fjord.  

 

Vi har begge sejlet traditionelle kølbåde i nogle år og blev meget overraskede, da vi lagde fra land og straks 

mærkede den uvante acceleration. Det blæste 10-12 ms på fjorden, så vi blæste derudaf i en fart, man kun 

kan drømme om i vores egen kølbåd. Det var helt forrygende at sidde på pontonen, mens vi skød afsted med 

en fart på den rigtige side af 15 knob. Vi går nu begge og drømmer om, hvordan vi kan få sejlet mere 

trimaran fremover - og kan varmt anbefale andre interesserede at kontakte multihulls.dk for en prøvesejlads. 

Så stor tak til multihulls.dk for den gode mulighed og til Sven for en fantastisk eftermiddag på Roskilde 

Fjord! 

 

Mvh. 

 

Jeppe      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK                At tjekke kalenderen på hjemmesiden    

 

 

 

 

  

http://multihulls.dk/
http://multihulls.dk/
http://multihulls.dk/
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Katamaraner og Trimaraner 

 
Vi er et bådeværft med to afdelinger.  

Den ene i Sakskøbing 

og den anden i Swinoujscie i Polen. 

 

I vores program laver vi: 

 

4,80 m baby trimaran - 6,70 m katamaran 

9,30 m katamaran og trimaran (med samme skrog) 

10 * 6,90 m katamaran og 14,50 m motor- og sejlkatamaran. 

Mast, bom, sværd og ror kan laves af kulfiber. 

Vi har form til en 73 fod katamaran: British Oxygen. 

 

Ring for yderligere information: + 45 2071 9134 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

  



Side 22 

 

Salgsannoncer 
 

Se mere på hjemmesiden. 

 

 

Dragonfly 800 Swing Wing Racing 

“Threeforfour” Build no: 164, Build year: 1991 

Price: 43.000 Euro 

 

 

 

Trimaran Barracuda 

Unik 30 fods one-off cedertræs trimaran fra 2004.  

Pris 799.000,- 

 

 

 

Kitte Kry 

10 meter trimaran 

Søsat første gang i 1985. 

 

 

 

 

Ravnen 33 fods Catamaran 

Raundahl 10 meter 

Pris:  698.000 kr. 93.000€ 

 

 

 

Distans 75 

Bygget i 1973 

Pris 120.000 Dkr. 150.000 Skr. 

 

 

 

Narnia 36 fod One Off 

Pris 875.000 kr / 116.000 €, eller seriøst bud 

 

 

 

 

 

Trident 27 (+) DM 62 

Realistisk prisforslag modtages 
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MDK-PRISER 
KONTINGENT 

 

Kontingent senest 31. Januar     ……………………………………………………. 300,- kr. 

Nye medlemmer efter 1. juli ……………………………………………………….. 175,- kr. 

Pensionister og efterlønner senest 31. Januar …………………………. 200,- kr. 

Nye pensionister,o efterlønner og ægtefæller efter 1. juli………………………... 125,- kr.  

Ægtefæller kontingent fra 2013 100,- kr. 

 

MÅLING: 
Komplet måling .................................................................................................................300,- kr. 

- ydes kun én gang pr. år pr. medlemsskab af MDK. 

Ændring af målebrev..........................................................................................................100,- kr. 

- ydes kun én gang pr. år, ellers er taksten som for en komplet måling. 

Kapsejladsreglerne ................................................................................købes hos Dansk Sejlunion 

Ønsker du din båd ny/ommålt, så kontakt i god tid målekoordinator der fremsender 1) instruktion vedr. 

målingen, 2) bådejererklæringen. Tildeling af evt. nyt sejlnummer foregår samme sted. 

Udgifter til evt. kran og vægt fordeles ligeligt mellem de målte både og skal afregnes kontant af de enkelte 

bådejere ved målingen. 

Måleudvalget arrangerer hvert år 2 "måletræf" på centrale steder i landet, hvorved ovenstående priser 

stadig kan holdes på et rimeligt niveau. Måling udenfor disse ”træf” kan kun undtagelsesvis foregå, og det 

koster yderligere kr. 500,- (til MDK´s målekonto), jf. generalforsamlingsbeslutning. 

Ved ommålinger kan vejning undgås, hvis båden i "vejetrim" af målerne kan vurderes til ikke at være 

blevet lettere. 

 

ANNONCER 
Hel side kr. 750,-  for medlemmer Kr. 100,- 

Halv side kr. 375,- for medlemmer kr.    50,- 

Kvart side kr. 200,- for medlemmer kr.    50,- 

Bagsiden kr. 900,- 

  

Annoncer under "Køb & Salg" på hjemmesiden og som notits i bladet er gratis for medlemmer.  

Dette gælder ikke firmaannoncer. 

Løbende annoncering - aftales med redaktøren. 

Ved betalt annoncering modtages 1 eksemplar af bladet. 

 

BETALINGSINFORMATION til Multihulls Denmark: 

Fra Danmark bedes betalingen foretaget ved indbetalingskort via Netbank, Posthus 

eller Bank med følgende betalings-id: +73<                 +81979901> 

 
Betalinger fra udlandet skal foretages i DKK. Hvis udenlandsk afsender vælger kun 

at betale gebyr til egen bank for overførsel til udlandet, skal beløbet til overførsel 
tillægges DKK 30,- til dækning af foreningens omkostninger for modtagelse af 

overførsel fra udlandet. 
BankNordik, Amagerlandevej 56, 2770 Kastrup, Denmark:  
IBAN nr.: DK2765093053033317  SWIFT/BIC: BANODKKK 

 
Husk at udfylde med dit navn, adresse og medlemsnummer samt meddelelse 

vedrørende betalingen.  
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B 
 

 

 

 

 

 

 

 
Eftersendes ikke ved vedvarende adresseforandring, men tilbagesendes med oplysning om ny adresse. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fænø træf 2012. 

 

Afs.: Multihulls Denmark 

Anja Nøttrup Greve 

Engtoften 2 

5320 Agedrup 


