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Fra Redaktionen:  Dette blad kan også findes på hjemmesiden. 
 
Info: Adgang til blade og andet, der er for medlemmer, er 
kodebelagt.  

Ny kode er udsendt til alle medlemmer, hvis mailadresse vi har 
registreret 

 
Deadlines: 

Januar udgaven 2020 har deadline den 15. december 2019 
Juni udgaven 2020 har deadline den 17. maj 2020 

 
 

Dette magasin og alt indhold i det – i form af artikler og billeder – er beskyttet af 
ophavsretten. Kopiering – også i uddrag – er kun tilladt efter forudgående skriftlig 

tilladelse fra redaktionen. 
Bidrag indrykket af enkeltpersoner er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med 

reaktionens holdning. 
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Formandens klumme 
 

 

Så er det forår :-)  
Båden skal i vandet, straks ! Det kan da ikke 

gå for langsomt … 
 

Kender i det ? Alt klargøringsarbejdet med 
polering, bundmaling, lidt reparationer og alt 

det andet er endelig færdigt, og lige om lidt 
ligger båden og skvulper i bølgen blå. Klar til 

turene i sol og herlig vind, klar til 
kapsejladsen og klar til nye oplevelser. Nu 

venter forårets og sommerens oplevelser 
med familie, venner og andre derude lige 

midt i naturen. Der hvor intet andet betyder 
noget end nuet. Den friske luft, duften af 

hav og vind…... yeaaa :-)  
 

Men….stop lige ? Tid til et realitetscheck.  

Hurtigt kig på datoen, jamen….hallo……kalenderen viser 20. oktober !? 
 

Sådan blev min sommer. Båden kom aldrig i vandet i år, men NU er den klar til 
søsætning, nu hvor vejret er under skifte til vinter og julen nærmer sig. 

 
Nogle ville nok sige ”jamen, det er da for sent…”  Jo da, men man kunne også sige 

”det var da tidligt…”.  
Jeg vælger det sidste, det 

positive. Båden er klar til 
sejlersæsonen 2020, og jeg 

skal nærmest ikke røre en 
finger, før den er klar til forår, 

se det er da dejligt :-) 
 

Samtidig håber jeg, at I alle 

har haft en forrygende 
sejlersæson og har fået sikret 

båden for vinteren. 
 

Straks i det nye år er der 
medlemsmøde i Middelfart, 

tak til Mette og Helle for 
initiativet. Se mere 

andensteds i bladet. 
 

Pas på jer selv og jeres nære. 
Med sejlerhilsen 

Kenny  
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 Erik Skyt Lyhne, Barkegryden 3, Torø Huse, 5610 
Asssens 

2027 1648 erikskytlyhne@gmail.com  

    

Revision: 
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Fra redaktøren 
 

Så er det atter tid til lidt læsestof til dig.  
Redaktionen har modtaget masser af læsestof og masser af billeder, så der er noget 

for alle. 
 

Læg også mærke til nytårstaffel arrangement den 11. januar 2020 og sæt kryds i 
kalenderen. 

 
God fornøjelse med læsningen   Helle  
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Medlemsmøde - Nytårstaffel 
 

Hvornår  Lørdag den 11. januar 2020  

 
Tid  kl. 15.00 til ? 

 
Sted  Middelfart Sejlklubs Klubhus, Østre Hougvej 112, Middelfart 

 
Forplejning Kaffe, te, eftermiddagskage 

  Fælles aftensmad 

 
Tilmelding  senest den 27. december 2019 

  til veland@os.dk eller mettes@profibermail.dk 
 

Program  Aktuelt emne – se nedenfor 
  Almindelig debat af relevante emner 

  Maritimt stumpemarked 
  Nytårshygge 

 
Aktuelt emne: 
 

Skal du fucke med min forsikring Clara?? 
 
En tillempet udgave af Bodil Jørgensens sjove ofte hørte replik: 

 
” Skal du fucke med mit grundvand Claes??” 

 

Nå, ikke noget med grundvand, men…. Ja, forsikringer. 
 

Vi sparer sammen og køber for vore ofte møjsommeligt opsparede penge nogle år 
inde i vor voksenliv en drømmebåd. Vi udstyrer den og bruger en masse penge på 

havneplads, og diverse andet nødvendigt! Nogle gange gambler vi, når vi skal bruge 
penge på en ting, som kan være lidt (synes vi måske) irriterende og svært 

gennemskueligt, nemlig forsikring.  
 

Bliv klogere på forsikring sammen med andre i klubben og hør om faldgruber og gode 
råd fra Pantaneus Forsikring.  

 
Maritimt stumpemarked: 

 
Medbring dine maritime stumper, udstyr du har fået til overs eller fejlkøb osv. Måske 

får du det afsat, måske ikke – det kunne være at du er heldig – eller en anden er 

heldig og lige netop kan bruge det du vil af med. 
 

Almindelig debat af relevante emner: 
 

Vi drøfter alt mellem himmel og hav – så tag dine spørgsmål, bekymringer eller gode 
oplevelser med og del dem med andre i klubben.  

  

mailto:veland@os.dk
mailto:mettes@profibermail.dk
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Sommertur - IMM Karlskrona 2019  
  

 
Henrik og jeg startede den 23. juni, hvor vi sejlede sammen nogle dage, hvorefter 

jeg tog hjem i nogle dage. I mellemtiden ville Henrik tage til Sverige og besøge vores 
gode venner Anders i Raa og Åsa og Peter i Landskrona.  

  

Vores årlige ØMM-sammenkomst var desværre aflyst i år, da Åsa og Peter var 
arbejdsramte  

  
  

 
Søndag den 30. juni blev jeg samlet op i 

Svanemøllen, er jeg ikke bare heldig, for nu 
startede vores sommerferie. Nå, vi fortsatte 

til Limhamn, hvor vi var nogle dage pga 
megen blæst og regn    

 
hurra - god start   

  
videre til Falsterbo Kanalen, Skillinge og 

Simrishamn.  

  
 

  
Vi var også i Sølvesborg, hvor vi håbede på 

igen at kunne besøge Gunnel (Bengt 
Israelsson’s kone), men desværre var 

Gunnel ikke til mere.  
  

Vi lå ude i Hermans Heje og cyklede ind til 
Sølvesborg og rundt omkring. Vi kørte bl.a. 

over en meget speciel bro, Europas længste 
gang- og cykelbro, som førte over til 

Listerlandet, hvor de er ved at opføre en ny 
bydel.  

  

 
 

Efter næsten 3 uger i den skønne Blekinge Skærgård med ophold på bl.a. Tärnø, en 
lille fin lagune samt Tjärnø med sol, regn, torden og masser af vind, mødtes vi med 

Bosse fra Lomma og hans kammerat Thomas i Vägga, Karlshamn. I Karlshamn var 
der Østersøfestival med musik flere steder i byen, diverse boder og madtelte, en 

festival som altid er i uge 29, og den har eksisteret i ca. 40 år. Vi var derinde nogle 
gange, det var meget hyggeligt.   

  
  



Side 7 

 

          
Henrik i gang med aftensmaden på Tärnø             Solnedgang set fra Tärnø 

 

 
Efter nogle dage i Karlshamn tog vi videre til Arpø, en fin lille ø med bålplads og 

græssende køer, sidste stop inden Karlskrona, hvor der var IMM.   
  

      
  
 

 

Tirsdag ankom vi - Bosse, Thomas, Henrik og jeg - til 
Karlskrona.   

  
Onsdag blev Thomas skiftet ud med Stina, og nu 

startede deres sommerferie. Senere tog vi ind til 
centrum, hvor vi gik på opdagelse, inden træffet  

startede om torsdagen.  
  

  
Thomas fik taget dette billede i sidste minut inden solen forsvandt.  
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IMM - 2019  
torsdag den 25. juli til søndag den 28. juli  

 
Onsdag aften var der ankommet 23 både. Dagen efter var der trængsel, da resten af 

bådene ankom, i alt ca. 40 både.  
  
Et lille kig ud over noget af havnen med en del af bådene  

 
  

  
På IMM’s hjemmeside var Henrik og jeg med Lunde tilmeldt som den eneste danske 

båd, men heldigvis kom der flere, nemlig Anne-Marie og Tom med Tres Bien fra 
Præstø, Anja og Kent med Concubine fra Kerteminde og Hanne og Per med 

sneglehuset (campingvogn) fra København.  
  

Torsdag aften kl. 18.00 var der velkomstmøde i det fri, hvor vi fik udleveret trøjer. 

Henrik blev nævnt fordi han åbenbart som den eneste, har deltaget 18 gange i træk, 
og han var så heldig at få en chili-blomst, den lever endnu.  

  
Fredag skinnede solen lige fra morgenstunden, og der var mulighed for at komme 

med ud på nogle udflugter, egenbetaling, med tilmelding på Turistbureauet, bl.a. 
med turbådene som sejlede fra ø til ø.  

  
Lige i nærheden af hvor træffet blev afholdt, var Marine Museet, som kunne besøges 

ganske gratis, forøvrigt et besøg værd. Der var masser af andre museer at besøge, 
mange flotte bygningsværker, da Karlskrona er en gammel Svensk orlogsby med 

flådebase.  
  

Om lørdagen skulle der være kapsejlads, det blev aflyst ikke pga dårligt vejr, men 
pga håndtering af bådene i havnen, da det blæste meget, og der var mange både på 

lidt plads.  
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Både fredag og lørdag var der planlagt spisning på nærliggende restauranter. Der 

skulle, så vidt muligt, tilmeldes inden træffet, da der var begrænsninger på, hvor 
mange der kunne være. Middagene var for egen regning.  

  
Bosse, Stina, Henrik og jeg cyklede om fredagen til Saltø og spiste frokost på 

røgeriet. Lørdag aften tog vi i byen og spiste.  
  

Lørdag kl. 17.00 var der samling, hvor Helge Ingeberg’s mindepokal blev uddelt. I år 
gik den til en tysk sejler, som sejler alene og har  været over Dammen mange gange, 

og i det hele taget sejler rigtigt meget. Desuden var der præmier til dem, som havde 
sejlet længst, yngste deltager osv.                     

 
 

        Næste træf er i 2021 som bliver afholdt i Bremerhaven  

 
  

En sjov detalje, da vi skulle tilmeldes, skulle der angives str. på den T-shirt som 
fulgte med, hvilket vi også havde gjort. Desværre var der sket en fejl, den størrelse 

vi havde havde bestilt, var der ikke. Så vi fik ingen T-shirt, men til gengæld fik 
Henrik en flaske champagne og jeg en bakke. Henrik blev kaldt mister XXXXL til stor 

morskab for resten  af selskabet.  Vi har senere fået tilsendt T-shirtene i den rigtige 
størrelse  

  
  

Søndag var det den store farvel-dag. Allerede 
inden kl. 10.00 var næsten halvdelen af 

bådene sejlet. Nogle havde langt hjem, andre 
fortsatte videre på ferie. Om aften var der 8-

10 både tilbage, og der blev arrangeret 
fællesspisning hos Anja og Kent for dem, der 

havde lyst.  
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Der var så mange personer, der havde været med til IMM 2017 i Kerteminde, 

som kom og sagde til os, det havde været et super godt træf. Det dejlige 

store telt og Gallamiddagen og ikke mindst, at der var opstillet flere griller, 
som man kunne benytte torsdag og fredag.  

  
I Karlskrona savnede vi meget et telt, som kunne bruges som samlingssted, folk sad 

på deres både, gik på besøg hos hinanden, gik ind til centrum eller foretog udflugter.  
  

Mandag tog vi så ellers afsted i alle retninger. Henrik og jeg sejlede ud i Skærgården 
igen i det skønneste solskinsvejr, hvor vi ikke overraskende overnattede på Arpø, og 

der fik vi så senere på dagen ellers igen igen en omgang regn og torden.  
  

Så blev vi enige om, at næste stop måtte være “Solskinsøen”, den måtte da leve op 
til sit navn. Så efter 9 timer i 3-4 meter høje bølger, 9-12 m/s og ca. 58 sømil nåede 

vi endelig Tejn. Her fik vi vasket tøj, hvilket var tiltrængt, cykelture blev det også til 
samt et besøg på det lokale bryggeri. Her havde vi 2 overnatninger. På dag 2 fik vi 

besøg af Helle og Dan Andersen, som bor på øen. Hvor var det godt at se dem igen. 

Derefter sejlede vi til Gudhjem. Der var mange mennesker i Gudhjem, for uden for 
havnen lå der en stor liner for anker, der var 2 både som sejlede i pendulfart mellem 

skibet og havnen. Vi måtte jo også lige ind til Nexø et par nætter, og selvom vi var 
på Solskinsøen, ja så fik vi en mega regnbyge.  

  
Vi har aldrig været i Polen, så vi sejlede til Kolobrseg en tur på næsten 54 sømil. 

Næste stop var Dziwnow og sluttede i Souwinjscie. Vejret var meget blandet, solen 
skinnede og lige pludselig, ja så regnede det meget kraftigt, næsten tropisk regn, og 

10 min senere skinnede solen påny. En af dagene fik vi en haglbyge, der ellers ville 
noget.   

  
Overraskelsen var stor, for i de 2 første havne var der tivoli og en masse boder med 

alt muligt og masser af madsteder. Tror det strakte sig over flere kilometer i hver 
retning eller længere end øjet kunne skimte.    

 

 
 

I alle 3 byer var der masser af sørøverskibe, 
som sejlede ud med passagerer.  

 
 

Det var ikke lige det, vi forbandt med Polen.  
 

 
 

Men det er nok ikke sidste gang, vi er der.  
  

  
  

Derefter sejlede vi til en lille ø Ruden, hvor vi ville overnatte i fred og ro, men der 

måtte vi ikke overnatte, for øen var blevet et forbudt område, så vi sejlede videre til 
Freest.  
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På vej til Stralsund havde vi lige 2 overnatninger for anker i fantastiske og smukke 

omgivelser.   

  

             
Henrik ude og sætte hækanker og når                    Udsigten fra Lunde, er det ikke smukt?  

nu gummibåden var søsat, blev den lige vasket  

 

 

Så gik turen ellers mod Sjælland, hvor jeg stod af i Næstved, jeg skulle lige hjem et 
par dage. Henrik blev i området og så vendte jeg tilbage. Vi sejlede videre bl.a. til 

Ballen på sydfyn, lå for anker flere forskellige steder i det sydfynske, op i gennem 

lillebælt med overnatning i Kolding og fredag den 30. august endte vi i Fredericia. Jeg 
har en datter, svigersøn og barnebarn boende der, så det var jo helt naturligt at 

besøge dem. Der var Open By Night om fredagen, så vi var på rundtur i byen, fik 
noget at spise på Streetfood, hvor der også var koncert med Rasmus Walther, super 

fed aften.  
  

Lørdag sejlede vi en tur med familien. Vi smed anker i Paradisbugten, indsejlingen til 
Kolding fjord, og mit barnebarn og svigersøn var ude med gummibåden, hvor der 

skulle fanges krabber, de prøvede også fra Lunde, men uden held begge steder. 
Datteren lå i trampolinen og slikkede solskin.  

  
  

Søndag gik turen videre til Horsens, som nu har fået 
nye flerskrogs venlige pladser (6-8 m brede) i 

inderhavnen, tæt på indkøb og centrum, og vi 

sluttede i Øer, Ebeltoft. Der var ikke mange 
gæstebåde, tror vi var de eneste gæster.  

  
 

Her havde vi 2 overnatninger og så videre torsdag 
den 5. september og efter mange timer i nogen 

modvind, nåede vi endelig indsejlingen til Isefjorden.    
 

 
Vinden var i mellemtiden kommet op på 18-19 m/s 

fra sydvest, så nu var det ikke så sjovt mere, så vi 
smed anker lige nord for motortorpedo stationen i læ 

og på lavt vand. Vi gad ikke sejle de sidste sømil.   
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Vores selvstyrer havde ikke virket siden Sjællands Rev, det havde været hårdt at 

sidde og styre Lunde i regn og blæst.   

  
Fredag ankom vi til vores hjemhavn, Holbæk efter 10 uger og 913 sømil.  

  
Henrik og Connie Lunde   

 
 

 
 

 

 
 

Klubben har skiftet bank 
 
Da vores bank gennem flere år har valgt at give gebyrskruen endnu et vrid, valgte vi 

at afsøge markedet for en anden – ikke for dyr – bankforbindelse. 
 

Valget er faldet på Middelfart Sparekasse. Vi er midt i bankskiftet i skrivende stund. 
 

Du kan fortsat indbetale via FI-kort, som du plejer. Hvis du betaler direkte til vores 
konto skal du skifte til vores kontonummer i den nye bank. Kontakt kassereren, hvis 

duhar behov for at kende nummeret. 
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På vej til Pinsetræf 
 

Af Per Mørch – Billeder af Mette Skyt 

 

Oh, it is nice to be a Multihuller 

Eller historien om Multifly. 
 

Jeg ved ikke om der et ord som 
Multifly, men nu bruger jeg det i hvert 

fald. Multifly, i min verden: mange 
fluer, altså..ja, at slå mange fluer med 

et slag! 

 
Det skulle Kachina, min dejlige 

Comanche 32 Catamaran og jeg. 
 

Jeg havde i efteråret 18 forhandlet med 
Andreas Siil fra LEE SAILS fra Flensborg 

om, at han skulle sy 3 dele til mig. En 
Zip Bag, som er LEE´s ord for en Lazy 

Bag altså et system, hvor storsejl falder 
ned i en presenning, som så lukkes 

med en lynlås, en Sprayhood og et 
cockpittelt. 

 
Jeg havde fået en god pris på hele 

gøjemøget og vi havde aftalt, at 

Andreas ville komme til Middelfart og 
måle, tage hjem og sy og komme 

tilbage og montere. 
 

Nu siger du Middelfart, hvorfor 
Middelfart? Jo, jeg havde sagt, at Mette 

& Peders Comanche 32 ligger i 
Middelfart og de ville også gerne have 

et Cockpittelt. De havde allerede en 
skøn Sprayhood og en dejlig ZipBag. 

Da der samtidig var Pinsetræf i 
Middelfart, nærmere betegnet i 

Gamborg Fjord ved Svinø, ja, så kunne 
vi slå mange fluer med et slag. Måling 

af to både og Pinsetræf. 

 
Altså således motiveret cyklede jeg ud 

til min Cat onsdag den 5. juni efter at 
have stemt til folketingsvalget, og ja, 

jeg stemte rigtigt. Ombord og afsted.  
 

 

Absolut nul vind så min to Volvo Penta 

diesel motorer måtte bare arbejde. Ved 
20 tiden ankomst til Svendborg, hvor 

jeg kunne checke ind til noget så 
eksklusivt som: ALL INCLUSIVE. 

 
Wauv. Lå lige ved siden af Bendixens 

fiskerestaurant. Bøvlede lidt med at 
finde ud af det med at få el. En venlig 

sejler sagde, at der ikke helt var styr 
på All Inclusive endnu, men havde 

heldigvis fundet pladsen som før omtalt 
ved siden af Bendixens Fiskerestaurant, 

og der var det ok! 
 

All Inc. Betyder nogle meget fancy 

toilet forhold og fri el. og vand til den 
nette sum af 240 kr. 

 
Biksede noget aftensmad, næsten 

natmad sammen og hurtigt til køjs. 
 

Næste morgen super lækkert vejr. Jeg 
slentrede en tur igennem byen, 

handlede. Havde ikke travlt, da jeg blot 
skulle sejle til Fåborg, hvor jeg skulle 

besøge min storebror. Spiste en lækker 
frokost fra Bendixens. Så skulle jeg til 

at sejle. Jeg lå helt inde i hjørnet bag 
mig lå en kølbåd med et par gutter lidt 

ældre end mig. De hjalp mig lige med 

at komme ud. ” Nå, hvor skal I så hen i 
dag”? Spurgte jeg.” Vi skal fanme ikke 

nogen steder med den vejrudsigt, har 
du ikke set den”? 

 
”Tjo, ah…er den så slem”? 

 
Afsted. 

 
Vel ude under broen var vinden fin, 

skulle til at sætte sejl. Kiggede mod 
syd. F…, nu kunne jeg bare se noget 

vejr på vej. Hurtigt ned og regntøj og 
støvler på. 

 

Et massivt regnvejr med vind op til 15 
sekundmeter ramte lige i snuden. Puha, 

det var trælst. Det var svært at 
orientere sig og jeg var så glad for,at 



Side 14 

 

jeg havde min dejlige Raymarine GPS. 

Efter et par timer kunne jeg lægge til i 

Fåborg, hvor min bror hentede mig, og 
vi kørte hjem til ham, hvor han lavede 

en dejlig aftensmad. 
 

Næste morgen handle lidt ind og så 
afsted ved 11 tiden. Næste mål var 

Gamborg Fjord, Svinø ved Middelfart. 
Jeg havde aldrig været der før, så jeg 

glædede mig. Ingen vind så da jeg ville 
nå frem denne fredag den 7. juni, så 

jeg kunne være med til pinsetræf, ja så 
måtte motorerne arbejde.  

Lige ind og vende i Assens og få noget 
diesel og så videre. Ved 18.30 tiden 

svingede jeg så ind i Gamborg Fjord, 

det var en kæmpe fornøjelse for, hvor 
er der flot.  

 
Sejle forbi revet der strækker sig meget 

langt på tværs af indsejlingen til 
Gamborg Fjord. Lidt inde skulle jeg 

holde til venstre, og jeg kunne nu i det 
fjerne se nogle catamaraner og en bro.  

 
 

 
 

 

 

Jeg drejede til venstre og sejlede ned 

mod dem, men kom desværre for tæt 

på land. Bang!: et ordentligt brag. Jeg 
var gået på en sten og blev helt løftet 

op af vandet. Den køl, som jeg havde 
repareret sidste vinter, havde fået et 

slag præcis på samme sted. Nå, men 
jeg vidste da, hvordan den skulle 

repareres. Pyt! Videre hen til de rare 
mennesker. Kl. 19 ankomst. Dejligt! 

 
Mette og Peder tog imod, de lå ved 

broen med deres dejlige Madam Blaa 
en Comanche 32 som min! Ved broen 

lå også Elin og Mads med deres Pusser, 
en fin Scirocco 26 Prout catamaran. 

Erik Skyt Lyhne lå med sin flotte 

Raundahl 10 meter One Off, II Gode 
Venner på den modsatte side af broen. 

Eriks datter var med 3 venner 
ankommet i en fin lille kølbåd, som hun 

har brugsret til. Ved siden af dem lå Ib 
Jensen i Husmus en Bandholm 24 og 

ombord der, var også Jannik Cortsen. 
 

Jeg fik tændt min Cobb grill og fik spist. 
Vejret viste sig ikke fra sin bedste side 

nu, så folk var nede i bådene. Næste 
morgen skulle Pinsetræffet starte.  
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Pinsetræf 2019 
 

I sandhed et historisk træf, 
 

Hør blot: 
 

Det er blevet så moderne at sige, at 

noget er historisk. JA, FOR FANDEN 
tiden går Surprise! Det, der var før, er i 

sagens natur historisk, men her er 
ægte tale om historie. 

 
Tænk. 5 catamaraner. Palle var 

kommet med sin Iroquois cat. 
 

80% af catamaranerne var engelske….. 
Mere bemærkelsesværdigt: 

 
60% af disse catte kom fra det 

hedengangne engelske værft Sail Craft. 
 

Mere historie; 3 tidligere formænd for 

Danske Flerskrogssejlere:  
 

 Ib Jensen første formand 
 Jannick Cortsen anden formand 

og  
 Per Mørch tredje formand. 

  
Sjov statestik og som sådan absolut 

ubrugelig! 

 
 

Lørdag morgen var blandet vejr, lidt 
regn, lidt sol lidt blæst, altså dansk 

sommer vejr.  
 

De dejlige træf koordinatorer Mette & 
Peder havde lagt op til et aldeles 

FORTRÆFFELIGT træf. Fælles måltider 
med Multihullhygge i stride strømme. Vi 

var mange og flere kom til.  

Alex kom fra landsiden. Janniks to små 

sønner kom også fra landsiden. Har 

ikke styr på hvor mange vi var, men vi 
havde det i hvert fald sjovt.  

 
Bådenes besætninger skulle nu hen på 

eftermiddagen dyste i nogle sjove 
discipliner, som Mette & Peder havde 

udtænkt, hjernegymnastik, eksempelvis 
har Rasmus Klump nåh, nej Paludan 

(vær venlig ikke at forveksle de to, 
Rasmus Klump er en dejlig figur) 

svømmet over Lillebælt? En masse 
spørgsmål som nogle kunne svare på, 

Splejsning af noget skide blåt nylon 
tov, etc. etc.  

 

Værst gik det dog ud over Alex, der var 
sammen med mig, da han jo kom uden 

båd. Dysten gik ud på, at den ene part 
skulle mumificere den anden med en 

lokumsrulle. Det var sgu synd for Alex, 
for der er lang vej rundt om mig i 

forhold til nogle af de slanke unge 
mennesker. Sjovt, sjovt, sjovt… fine 

præmier. Senere grillhygge ved et langt 
bord hvor snakken gik. Senere besøg i 

bådene med en Romflaske under 
armen, super hyggeligt. 

 
Kæmpe ros for et super hyggeligt træf, 

TAK!   

 
Søndag dårligt vejr. Vi besluttede at gå 

en lille tur og vente med at sejle til 
mandag. 

 
Mandag afgang mod Middelfart hvor 

Andreas fra LEE Sails skulle komme 
efter pinsen.  
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Lee Sails 
 

Tirsdag efter pinse blæste det, Andreas kunne ikke komme og lave skabelon til de 3 
dele i det vejr, sagde han. Jeg ventede lige for at se onsdag an. Ditto melding.  

 
Jeg nåede dog lige at blive efterlyst i verdenspressen. For 7. klasses matematiklærer 

på Præstø Skole var ikke dukket op, det er mig. Jeg havde dog sendt en SMS til min 

Boss, men den havde han ikke lige set, så jeg var lige efterlyst. Havde haft et dejligt 
morgenbad, og da jeg kom tilbage, kunne jeg se min telefon havde været 

rødglødende. Nå…! Så kunne jeg jo lige så godt tage toget hjem og vente på, at 
Andreas ville kunne komme til Middelfart.  

 
Næste week-end kørte jeg med mine børnebørn til Middelfart for at betale flere 

havnepenge. Suk! 
 

Så hjem igen og vente….vente!  
 

Fredag den 21. juni mente Andreas, at nu var det!! Jeg tog en fridag og kørte til 
Middelfart. 

 
“Nein, nein und atter Nein. Det blæser for meget og mine Shorts er gået i stykker, da 

jeg skal ombord”. Andreas er ikke i godt humør! 

 
”I må sejle til Flensborg, der er mit sejlloft og der kan jeg ordne det hele”  

 
Okay, suk, dobbelt suk! 

 
Altså 1 juli da jeg har fået ferie tager jeg et par gutter med, 2 ud af 3 som jeg de 

sidste år har taget på SummerCruise med. Thomas og Kristian, Jens kunne desværre 
ikke. 

 
Vi kører i Thomas´s Mercedes til Middelfart. Thomas er en guttermand og kører bilen 

til Kruså, kommer tilbage med tog!! 
 

2. juli alt for megen vind. Vi hygger i Middelfart. 
 

3. juli nu skal vi afsted, stadig megen vind, men mindre. Skal starte motorer men 

styrbord motor klikker blot i starter. Jeg spørger gutterne, om de har tillid til mig og 
båden, når vi kun har en motor at manøvrer med. Ja, de tror på det! Det er sgu 

nogle Gutter! Yeah! 
 

Nå afsted. Forsigtig sejlføring. I kender det! 
 

Vi blæser afsted for ¾ forsejl og storsejl. Lækkert, hele tiden fulgt af sorte skyer, 
regn og megen blæst. 

 
Vinden løjer lidt og vi har en skøn tur ind igennem Alssund. Lægger til i Sønderborg. 

Lidt drilsk når man kun har bagbords motor! 
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Torsdag skide dårligt vejr, regn rusk og BVADR. 

 

 
 
Vi lejer nogle cykler på havnen. PÅ med regntøj. Cykler rundt og ender på anbefaling 

i Alsik tårnet. 
 

Wauv, hvor fedt sikke en udsigt. 
 

Hygge i båden; læse, spise god mad, snak! 
 

Fredag d.5. juli afgang kl ca. 9.30. Vejret er ikke for godt, diset ustabilt! Vi sejler og 
nyder den dejlige tur ind igennem Flensborg Fjord. Ankommer kl 14 i Wassersport 

Hafen Flensborg kl 14. Da det er en Frihavn, kan vi ligge her gratis i 4 dage. 
 

Jeg skriver til Andreas at Kachina nu er i Flensborg. 2 km. Fra hans sejlloft. 

 
Thomas cykler på min bådcykel op og henter bilen. Han er eddermame en 

guttermand. Vi bliver hentet og begiver os hjemad. 
 

Mandag kører jeg til Flensborg. En Volvo Penta kyndig skal få styr på motorproblem 
og jeg skal tale med ham. Da jeg kommer er der styr på motorproblem, der skyldes 

dårlige forbindelser, polsko!  
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Overnatter i båden og kører hjem næste dag. 

 

Venter på udspil fra Andreas. 
 

Kører sammen med et vennepar til Flensborg mandag den 15. juli. Mette & Peder 
skal også ankomme til Flensborg samme dag. Vi sejler fra WSF til den gamle havn i 

Flensborg midte. Vi mødes og går ud og spiser sammen mandag aften, super 
hyggeligt.  

 
Vi venter på Andreas.  

 
Spiser også ude tirsdag aften med Mette og Peder. Også mega hyggeligt. Onsdag 

kommer Andreas endeligt! Han har travlt, lidt febrilsk. 
 

Får taget mål til Madam Blaa. Kan ikke nå mere.  
 

Vi sejler Kachina over i WSF igen og kører til Danmark. Tænker at Andreas gør noget, 

når jeg er taget hjem! 
 

Fredag. ” Hej Per, skal nu på ferie 14 dage, så sejl du bare hjem, så kommer jeg til 
Danmark, når jeg kommer fra ferie” 

 
Da Andreas kommer fra ferie, vil han gerne komme til Middelfart, men ak, jeg er jo i 

Præstø. Der vil han ikke køre til! 
 

Altså må jeg igen sejle til Flensborg når foråret kommer. Sådan kan det gå!! 
 

Se hvor fint Mette & Peders Cockpittelt er blevet: 
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Unge måske Multihullere 
 

Helle sendte en forespørgsel fra en ung fyr, der gerne ville prøve en cat. Selvfølgelig 

alt for sagen. ”Øh, må jeg tage min kæreste med?”Ja, da” Den skønneste 
sensommerdag! 

 
”Vil I have den ultimative Cat/ sejloplevelse?” ”Ja!” Vi krydsede i den skønneste lette 

vind over til Nyord. Vi spiste frokost på havnen gik en tur øen rundt. Jeg gav kaffe på 
den lokale cafe.  

 

Vi stod på det højeste punkt med max udsigt. Pigen sagde; ” Wauv det er magisk” 
Det er det hele værd! 

 
Bedste Sejlerhilsner Per Mørch 

  

Pinsetræf – foto Mette Skyt  

 
 

 

HUSK: 

Tilmelding til arrangement  
den 11. januar  
 
– se mere på side 5 
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Nivå træf 6. - 8. september 
 

Vejrmeldingerne var ikke de bedste for weekenden især ikke fredag, så jeg sendte en 
mail ud om, hvem der kom fredag, og hvem der kom lørdag.  

 
Fredag ved 18 tiden kom Anja og Ken i et forfærdeligt vejr, De havde haft 22 

sekundmeter ved Fyns hoved, så de var glade for at se Nivå havn.  

 
Heidi, Bjørn og Erik kom over land, og da vi kun blev 6, så spiste vi i restaurant 

Lagunen i havnen.  

 

 
 

 
Lørdag var vejret dejligt, så 3 både 

mere lagde til i vores reserverede 

område, så vi blev 5 både ialt, men 
flere kom over land.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Der blev spillet Mölkky, som vi plejer, og Peter Malmberg blev den glade vinder. Efter 
det udmattende spil var dømt afslapning på Nivå tursejlernes dejlige terrasse i flot 

solskin og med en enkelt 'lille' drink.  
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Der blev dækket op i klubhuset med fælles langbord, der blev kokkereret i køkkenet 

og den store gasgrill blev tændt, og den ene efter den anden lækre ret blev tilberedt. 

Det blev som sædvanligt en dejlig aften.  
 

 
Søndag morgen havde Henrik 

H. købt ind til et dejligt 
morgenbord på vores klubs 

vegne, så det var jo dejligt. 
Det er jo ingen sag at holde 

stævne med så mange til at 
hjælpe med at rydde op, så 

nul komma fem var alt 
ryddet.  

 
 

 

Efter endt morgenmåltid var 
tiden til at sige farvel for 

denne gang. Fra nær storm til 
vindstille på en weekend, det 

er jo helt vildt, men 
jerngenuaen måtte startes til 

hjemturen for alle, men i det 
skønneste vejr.  

 
 

 
 

 
En dejlig weekend med 

dejlige venner, kan man 

ønske sig mere. 
 

 
 

Margit 
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Dragonfly Days 
Fotograf Ib Jensen 

 

Ib var på pletten, da ca. 35 Dragonflys mødtes til Dragonfly Days i Skærbæk. 
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Alle hyggede sig – og snakken gik godt sammen med god mad inden alle skulle på vandet  
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Billeder fra Dragonfly Days 
Fotograf Mette Skyt 
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Gunnar fra Kolding kom i Tonga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De andre tilskuere – Peder og Mads 
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Både til Salg 
 

Dragonfly 920, Touring årgang 2005 sælges NY PRIS 

 

Meget velholdt Dragonfly 9920 med meget udstyr. 

Bl.a. kan nævnes kulfibermast, ny rullegenua, ny sprayhood  

og ny sejlpressening. Elspil til storsejl. 

 

Swingwing og indenbords aluminiumsmotor med ferskvandskøling 

(Lombardini 20 hk)  

Se alt udstyret på hjemmesiden 

 

Som ekstra medfølger indregistreret Harbeck aluminiumstrailer 

 

Pris kr. 595.000,- 

 

Henvendelse Flemming Sørensen – Telefon 2216 7310 

Mail f.soerensen@123mail.dk 

 

Havkat 27 – Bred Ymer – sælges    
 

Rummelig og sejldygtig cruising katamaran 

 

Sovefaciliteter til 6 personer under dæk. Over dæk med beskyttet 

cockpit og godt designet dæk layout.  

 

Værftsbygget Havkat, vedligeholdt og kontinuerligt opgraderet gennem 

årene. Sælges kun på grund af ejers helbred.  

Se artikel tidligere i bladet 

 

Pris DKK 225.000,- EUR 30.000,- (VAT incl) 

 

Henvendelse Kim Vibholm 

 

Telefon 86992472 / 40466342 – mail vibholm.kim@gmail.com 

 

 

Belo segelkatamaran – Belo 39 forlænget til 43 fod – søsat i 1990 

 

Se hele den store annonce på hjemmesiden  

Meget udstyr – bl. a. kan nævnes 2 Vetus-diesel motorer fra 2000 15 hk. 

 

Pris 87.500 Euro 

 

Kontakt Ingmari og Glenn – glenn@ventura.se 

0046 – 8707 22 52 11 eller 0046-707 22 52 12 

mailto:vibholm.kim@gmail.com
mailto:glenn@ventura.se
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Havkat 27 RC Katamaran – RA II – sælges 

 

8,30 m * 5,19 m * 0,65 m - Bygget 1979 

Med Yamaha 9,9 4 takt udenbordsmotor fastmonteret 

Solceller, selvstyrer, nyere rullegenua 

Er den hurtige RC model. 

 

Pris kr. 190.000,- 

 

Henvendelse til Jens Kragskov 

 

Telefon 30 70 44 80 – mail jens@tandreguleringshuset.dk 

 

 

Farrier F31 aft cabin 

 

Bygget af Corsair i 1996 

Indregisteret trailere medfølger 

Se link til youtube i annoncen på hjemmesiden 

 

Pris Euro 61.000,- VAT paid in Europe 

 

Henvendelse Bart Garbriel 

Mail Bartgabriel@hotmail.com 

 

 

Se annoncer fra udlandet på hjemmesiden: 

 Distans 75 sælges – DKK 90.000,- 

 Strider Katamaran 

 Moulds for sale 

 Havkat 27 sælges – euro 8.000,-  

 Corsair 37 CR 

 Louisane modified – pris euro 78.000,- 

 Seaon 96 swe3 – pris euro 110.000,- 

 Tiki 26 

 

Grej til Salg 
 

 

Alu Vinge Profilmast sælges 

 

15 meter med salingshorn og rig sælges  

– bomrør og ældre sejl kan medfølge 

Henvendelse Ejner Kjær – tlf. 40 35 69 32 – mail dr.ejner@dadlnet.dk 

 

 

Se annoncer fra udlandet på hjemmesiden 

  

mailto:dr.ejner@dadlnet.dk
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Købes 
 

Katamaran ca 27 – 31 fod købes 

 

Skal have plads til familie på 2 voksne og 2 børn til sejlads i Danmark 

Båden behøves ikke være perfekt, men skal være sødygtig 

 

Pris mellem kr. 50.000 – 150.000,- 

 

Henvendelse Henrik Lund   Mail: Henrik020980@gmail.com 

 

 

Se flere detaljer om alle annoncer på hjemmesiden.  
 

Kontingent 2020 
 

Kontingent 300,- kr. 
Folkepensionister 200,- kr. 

Partner medlemskab 100,- kr. 
 

Efterlønnere og førtidspensionister betaler ordinært kontingent 

 
Hvis du vil betale rettidigt, skal din betaling ske senest den 31. januar. 

Der udsendes ikke opkrævning på kontingentet.  
 

Fra Danmark skal du betale med betalings-id: +73<                 +81979901> 
 

Fra udlandet skal du betale i DKK til Middelfart Sparekasse,Denmark:  
IBAN nr.: DK9007553231545033  SWIFT/BIC: MISPDK21 

Husk at tillægge kr. 50,- til betaling af gebyr, når du sender fra udlandet. 
 

Husk at skrive dit navn, adresse og medlemsnummer samt at det er kontingent. 
 

Annoncer 
 
Hel side kr. 750,-    Halv side kr. 375,-  

Kvart side kr. 200,-   Bagsiden kr. 900,- 
  

Annoncer under "Køb & Salg" på hjemmesiden og i bladet er gratis for medlemmer.  
Dette gælder ikke firmaannoncer eller medlemmers annoncering som led i deres 

virksomhed. 
 

Løbende annoncering - aftales med redaktøren. Ved betalt annoncering modtages 1 

eksemplar af bladet.   

mailto:Henrik020980@gmail.com
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B 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
Madam Blaa – foto Mette Skyt 
 

Afs.: Multihulls Denmark 

Helle Veland 

Lunghøjvej 20 

5560 Aarup 


