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

Koden udsendes i februar måned pr. mail til dem, der har betalt kontingent. 

 (NB: koden i 2017 er den samme som i 2016) 

 

Deadlines: 

Februar udgaven 2018 har deadline 10. januar 2018 

Juni 2018 har deadline 20. maj 2018 

November udgaven 2018 har deadline 12. oktober 2018 

 

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. 

Redaktørskifte 
Så er jeg tilbage i redaktørrollen og det glæder jeg mig over – ikke mindst fordi Mette og jeg er blevet enige 

om at lave bladet i fællesskab.  

Som altid ser jeg frem til at modtage bidrag til bladet – stort som småt – bare indsend jeres byggeprojekter, 

røverhistorier – eller bare historier, gode oplevelser, tips om alt mellem himmel og jord. Og hvis du ikke selv 

vil skrive det, så kontakt mig for en aftale om, at du fortæller din historie til mig, så skriver jeg den for dig. 

God fornøjelse med læsningen   Helle 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.hjv.dk/HHV/TFRS/HHD S%C3%98NDERJYLLAND/HVK GRAM/Nyheder/Billedbibliotek/pc.jpg&imgrefurl=http://www.hjv.dk/HHV/TFRS/HHD S%C3%98NDERJYLLAND/HVK GRAM/Nyheder/Sider/hjvdkundervisning.aspx&usg=___ypecZy61vaRLfxTEXxTMmqE2hs=&h=900&w=876&sz=91&hl=da&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=_ai-POXQb5vI3M:&tbnh=146&tbnw=142&prev=/images?q=PC&hl=da&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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Formandens strøtanker 
 

 

 

Ja, så sidder jeg og skal for første gang skrive 

lidt som formand for Multihulls Denmark, en 

post, jeg midlertidigt har måttet overtage på 

grund af Anjas tilbagetrækning. 

 

Når man ser tilbage på sæsonen, fylder IMM en 

hel del. Det var en god oplevelse for de 

deltagende, med god stemning fra først til sidst. 

Jeg nåede desværre selv kun at opleve én dag 

derovre, ankomstdagen; men det var fuldt 

tilstrækkeligt til af mærke engagementet fra 

arrangører og hjælpere, og glæden og 

entusiasmen hos deltagerne. En oplevelse som mange flere af vore medlemmer burde have oplevet. 

Et imponerende arrangement som Anja stod for med stor opbakning fra Kent. Tak for det 

Ellers har sæsonen 2017 været en middelmådig oplevelse. Sommeren kom aldrig rigtigt igennem, og blæst 

og regn har der været rigeligt af; men på trods af det, er det alligevel blevet til en række gode ture på vandet. 

Henrik Christensen 

 

Formandsskifte 
Bestyrelsen har modtaget og accepteret  meddelelsen om, at Anja Nøttrup Greve af personlige årsager har 

valgt at stoppe som formand for Multihulls Denmark med øjeblikkelig virkning. 

Bestyrelsen takker Anja for hendes store arbejde gennem en årrække, først som menigt bestyrelsesmedlem, 

og senest som formand. 

Vi vil desuden takke Anja for det kolossale arbejde, hun lagde i arrangementet af IMM 2017. 

Frem til næste ordinære generalforsamling varetages formandsposten af den hidtidige næstformand, Henrik 

Christensen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reserver allerede nu lørdag den 3. marts  

til Generalforsamling 2018 
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IMM 2017 i Kerteminde med 

rookie øjne 
 

 

Klaus startede med at fortælle, hvorfor han valgte at deltage i IMM 

for første gang. Det var dels nysgerrighed efter at opleve det og efter 

at finde ud af ’hvad det egentlig var for en størrelse’. Dels var det en 

følelse af, at det ligesom forpligtede, når man sad i bestyrelsen og 

havde lejlighed til at deltage. Og som han udtrykker det, det er 

nemmere at rive en uge ud af kalenderen for at deltage, når man er 

pensionist.  

 

Klaus startede med at sejle sin båd op weekenden før, så var det på 

plads og sikret, at han ville kunne være der til at hjælpe med. Klaus 

havde meldt sig til at deltage i det praktiske arbejde under træffet – 

han havde ikke brug for at lave papirarbejde, det havde han gjort nok 

i sit arbejdsliv.  

 

Derefter var han taget hjem igen for at vende tilbage torsdag.  

 

Og da han kom igen torsdag var teltet rejst, med gulv, borde og stole på plads. Det havde udlejningsfirmaet 

klaret. Så torsdag aften blev til ren hygge og ingen arbejde.  

 

Fredag startede med morgenmad og derefter var 

der kapsejlads.  

Klaus havde meldt sig til at hjælpe med 

kapsejladsen, og havde fået hvervet med at trutte, 

når bådene gik over målstregen.  

 

Kapsejladsen var mest en hyggekapsejlads – der 

var ikke noget med numre eller vejninger. Bådene 

blev delt efter størrelse (katamaraner og 

trimaraner) og sendt afsted med lidt respit og 

beskeden: ”Bare hold romsø om bagbord”. 

Der var masser af tilskuere – faktisk var molen helt 

 

Faktaboks: 

 

Interview med Klaus Bøggild 

 

Klaus er bestyrelsesmedlem 

i Multihulls Denmark. 

 

Klaus har ikke tidligere 

deltaget i IMM og var derfor 

med for første gang ved 

årets IMM i Kerteminde 

 

Klaus har sejlet i mange år 

og har haft sin nuværende 

båd 10 år. 
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fyldt op. Det var også fra molen, at starten blev skudt af, idet fyr og bøje var starten ved havnen – og målet 

var sammesteds.  

Kapsejladsen blev styret af Mads og Bosse, og Klaus hjalp til, hvor de ønskede det.  

 

Det var en rigtig god sejlads, og det så rigtigt flot ud, da alle bådene var på vandet. Der var præmie til første 

og anden båd – trøstepræmien var en stor flaske champagne, og det var nærmest den største præmie.  

 

Overall-vinderen var en lille Dragonfly 800, blev sejlet af sønnen af en tysker, som Klaus tidligere havde 

talt med. Denne tysker havde været med i Fyn rundt et antal gange – så han var velkendt med farvandet 

omkring Fyn. En af årsagerne til at han vandt, var dog, at båden var helt tømt for udstyr og helt trimmet op 

– og så måske et stort kapsejlergen ligesom faren.  

 

Det var en rigtig god måde, kapsejladsen blev afviklet på, og Klaus 

fornemmede, at alle kunne være med.  

 

Ved præmieoverrækkelsen senere var der underholdende 

præsentation og masser af sjove præmier, idet Anja havde skaffet 

virkelig mange præmier – bl.a. var der en del fra Glastech 

Composites, hvis ejer også er medlem af klubben, og som også 

deltog i træffet.  

Blandt præmierne var også en masse plastik ting, som vist nok 

skulle have været skrottet. Alle folk var dog glade for at få det som 

præmier – og der var så meget, at til sidst kunne folk bare tage 

resten.  

 

Ellers bød fredagen på socialt samvær. Klaus gik rundt og fik talt 

med en masse forskellige – og alle var flinke og svarede 

beredvilligt på alt omkring deres både. Alle var villige til at snakke 

med alle. Der 

var 

selvfølgelig 

nogen som 

havde 

nemmere ved 

de fremmede 

sprog end 

andre, men 

det lykkedes 

alligevel.  

 

 

Faktaboks: 

 

IMM 2017 

 

Fandt sted i Kerteminde i 

dagene 27. – 30. juli. 

 

Der deltog: 

 Ca. 50 både 

 Ca. 145 personer 

 

Deltager fordeling 

 

 27 fra Danmark 

 64 fra Tyskland 

   2 fra Finland 

   2 fra Sverige 

 41 fra Norge 

   5 fra Holland 

   1 fra Australien 

 

 

Alle tal er ca. tal – da præcis opgørelse 

ikke forelå ved redaktionens afslutning 
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Om aftenen blev det dog alligevel sådan, at man satte sig ved borde med landsmænd, så der var tyskerborde, 

norske borde osv. Det bør man måske overveje, om man kan ændre ved fremtidige IMM’er. 

Der skulle egentlig ikke have været underholdning fredag aften, men Kents bror kom med sin guitar og 

spillede uden, at klubben skulle betale for det. Han havde dog lagt en hat, hvor folk kunne smide en skærv, 

hvis de havde lyst.  

Det blev til meget snak, da alle var i godt humør og gerne ville snakke. 

 

Lørdag var en dag for 

socialt samvær – der var 

ikke planlagte aktiviteter. 

Og dagen gik for alle med 

at tale sammen på kryds og 

tværs. 

 

Klaus blev bragt up-to-date 

med, hvad der var sket i 

København af Heidi og 

Margit. Og Jannik og 

Henrik H. hjalp med at 

finde ud af, hvem der var 

hvem. En stor tak til alle 4, 

som hjalp med at komme 

ind i tingene.  

 

Lørdag fik Klaus også mødt Kenn fra Sakskøbing, som var sejlet singlehand op til Kerteminde for at deltage 

og for at fremvise sin båd, som var til salg. Det var lidt sjovt, for de havde begge arbejdet i sukkerindustrien, 

hvor Kenn havde været maskinmester i Sakskøbing, og Klaus havde været direktør i Nakskov.  

 

 

Lørdag blev afsluttet med en kæmpe fest. Maden var god – ikke 

overdådig – men fin. Middagen var afslappet og uformel, folk 

var i alle former for påklædning fra sejlertøj til fint tøj – det var 

helt op til den enkelte. Der var et par taler, og der var nogle 

tyskere, hollændere og nordmænd oppe og sige tak. Og 

hollænderne har 50 års jubilæum næste år, hvor alle blev 

inviteret med til at fejre det i Holland.  

 

Og senere var dansegulvet virkelig fyldt. Der var levende musik 

af et rigtigt godt orkester.  

 

Det gav en hel masse socialt at være med. 



Side 8 

 

Søndag blev startet med morgenmad, og derefter var det tid til opbrud og oprydning. Der blev sagt en masse 

farvel, og vi ses igen i Karlskrona i 2019. 

 

Herefter hjalp Klaus med oprydningen, som var slut ved 18-19 tiden. Så blev der delt et par pizzaer og det 

sidste øl drukket. Og så var det tid til at pakke de sidste borde væk og krybe til køjs.  

 

 

Det praktiske arbejde 
 

Det praktiske arbejde bestod blandt andet i  

 Indskrivning 

 Oprydning 

 Vagter om natten 

 Nogen til at bemande baren 

 Opsætning af diverse ting – f.eks. lydanlæg 

 

Men arbejdet var hyggeligt, og der var ingen stress. 

Hvis man var i baren, var man der i 2 timer, så det 

var til at holde ud. Om dagen var det spandevis af kaffe samt øl og vand, man solgte, og om aftenen kom 

der også vin til.  

 

Der blev gjort meget ud af at holde pladsen ren. Der var hele tiden nogen, der blev sat til det ene eller det 

andet. 

 

Og der var også et stort arbejde med at modtage bådene, der kom til havnen. De skulle guides på plads, og 

der skulle flyttes rundt på bådene, så alle kom til ligge godt. Kent dirigerede på plads og fik råbt op, hvis 

nogen ikke gjorde, som de burde eller placerede sig uhensigtsmæssigt.  

Og da folk skulle derfra igen, var der også behov for hjælp med at flytte bådene rundt.  

 

Klaus deltog i arbejdet fredag og lørdag, og det gik stille og roligt. Han hjalp, hvor det var nødvendigt – og 

arbejdsmængden var ikke afskrækkende.  

 

Anbefaling 
 

Klaus anbefaler alle at tage med – og 

kapsejladsen er ikke så højtideligt som 

mange andre steder, så man behøver 

ikke at have vundet en masse før eller 

have erfaring med det. Det er det 

sociale, der er i højsædet. 

 

Så han sluttede med at sige, at han 

synes folk skal prøve at deltage, hvis de overhovedet kan. Han har dog stor forståelse for, at folk i arbejde 

har bindinger, der gør at det ikke er muligt at afse tiden til det. 

 

 

Billeder Klaus Bøggild og Helle Veland 

Tekst Helle Veland 
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Haveri – stof til eftertanke 
 

Efter at have deltaget i IMM stod Klaus tidligt op og stod ud af 

havnen i Kerteminde kl. 6.00 mandag morgen. Det var en 

fantastisk morgenstund, dog ikke med ret meget vind.  

 

Det blæste dog lidt mere op, og da Klaus rundede Fyns Hoved var 

vinden nok 8-9 sekundmeter. Og det blæste lidt mere op hen imod 

Æbleø med en vestlig vind.  

 

Klaus går ind imod Bogense og ser, at han vil ramme noget før, 

hvorfor han krydser ud igen. Og efterfølgende krydser igen og 

sigter mod at ramme Båring Vig for at komme lidt dybere ind, så 

bølgerne mindskes.  

 

Og så 3 sømil nordvest for Bogense falder masten.  
 

Hændelsesforløbet: 

 

Det blæser en 7-8 sekundmeter. 

Klaus ser, at det ene vant står og flapper – det undrer ham.  

Han tænker, at det lige skal drejes på plads og får lige rørt det for 

at dreje det lidt – og så falder masten ned og nøjes heldigvis med 

at streje hans venstre arm med diamanten.  

 

Det viser sig at det er forbindelsen mellem stag og mast – også 

kaldet p-led – der er gået i stykker.  

Han må søge havn i Bogense. Men først skal han have fastgjort 

masten, idet han er bange for at miste den. At komme igennem 

havnehullet sådan som masten ligger, det er heller ikke muligt.  

 

Så Klaus går igang med at få bjerget tingene. Forsejl og bom kan 

han få af, og det bliver lagt på nettet. Så kom turen til storsejlet, men det vil ikke komme af, det er kommet i 

klemme.  

 

Der kommer så en motorbåd, som har 

set, at han er i problemer og tilbyder 

hjælp. Han vil gerne trække båden i 

havn. Klaus mener nu nok, han selv kan 

starte motoren og få den sejlet ind, hvis 

bare han kan få styr på storsejl og mast. 

Motorbåden hjælper med at prøve at få 

masten drejet og løftet. Det lykkes at få 

tøjret den til et af de øjer, der bruges til 

at hejse en dragonfly . Der er 4 af dem 

på båden. 

Så det lykkes at få alt med i havn. På 

daværende tidspunkt er det den eneste 

tanke, Klaus har i hovedet – det, at der 

var en forsikringsmæssig dækning, 

tænkte han slet ikke over.  

 

 

Faktaboks: 

 

Fortalt af Klaus Bøggild 

 

Klaus har sejlet i mange år 

og har haft sin nuværende 

båd 10 år. 

 

Båden er en Dragonfly 920 

Touring – bygget i 2007 

 

Båden var vedligeholdt, og 

der var ikke brugt uoriginale 

dele. 

 

 

Vi har bedt Klaus dele sine 

oplevelser med læserne, så 

vi alle kan blive klogere og 

forhåbentlig undgå at 

komme i samme situation. 

 

Der har også været en 

større debat på facebook 

om emnet, hvor mange har 

udtalt sig uden at kende 

fakta.  

Med denne artikel får alle de 

faktuelle oplysninger. 
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Så endelig ved 13.30 tiden var han i havn. Han havde ringet efter sin kone, som kom med de kryds til 

masten, som bruges til vinteropbevaringen. Sønnen fra Århus var også kommet til. Så ved fælles hjælp 

lykkedes det at få det hele rigget til, så båden kunne sejles igen uden risiko for at miste mast eller sejl.  

 

Derefter kunne 

Klaus sejle båden 

hjem til Assens – 

en lang tur, hvor 

han var hjemme 

ved halv tolvtiden 

om aftenen. Der 

var ikke behov for 

nogen hjælp til at 

sove den nat.  

 

 

 

 

 

 

Hvad skete der med båden: 
 

Klaus fik talt med forsikringen, som sendte  

 

 Masten til riggeren i Svendborg 

 Sprayhooden til Kalechesmeden i Kolding 

 Sejlet til Elvstrøm sejl i Nordsjælland 

 Båden til Skærbæk Yachtservice 

 

Og så skete der ikke mere. Efter et stykke tid måtte Klaus derfor skrive til 

forsikringen for at høre, hvad der skete. Og der var på daværende tidspunkt 

ikke sket så meget. Riggeren havde konstateret, at der var lidt mere der 

skulle ordnes – ikke kun masten. Vind-uret var også revnet, og der skulle 

også en ny vindmåler til. Yachtservicen kunne ikke lave den type 

reparation, hvorfor båden skulle videre til Quorning Boats.  

 

Alt i alt kunne Klaus konstatere, at det nok havde været nemmere, hvis det hele var afleveret et sted, som så 

kunne have taget styringen på at få det hele på plads. Noget andre bør sikre sig, hvis de skulle komme i en 

lignende situation.  

 

Hvorfor skete det: 
 

P-ledet – også kaldet P-link – knækkede. 

Forsikringen skulle høre, om det var en billig model og ikke den 

originale. Det var ikke tilfældet. Det er den model, som bruges af 

Quorning Boats. Det er mærket og stemplet og bestemt ikke billigt.  

Det er mærket med 985 kg. Riggeren siger dog, at holdbarheden og 

styrken ikke har noget med det at gøre.  

Man skal dog være opmærksom, når man spænder det. Man må ikke spænde det for hårdt. For hvis man gør 

det, kan den lille krave, som møtrikken spændes op mod danne en kærvvirkning i materialet med brud til 

følge. Så man skal tænke sig om.  

Det er dog et sted, hvor Klaus altid selv har stået for tilspænding – det og vindmåleren er der aldrig andre, 

der har fået lov til at røre.  
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Det, man kan se, er dog, at båden har fået tæsk ved mastefoden – det er 

store kræfter, der har været igang. Og det har noget at gøre med 

forbindelsen mellem vant og stag. 

Man kan dog ikke se selve leddet, da det gik til 

og ligger på bunden ca. der, hvor masten faldt 

ned.  

 

Ved gennemgangen opdagedes det, at der er 

andre revner. Og det selv om Klaus senest for 2 

år siden har undersøgt det hele med 

penetrerende væske for netop at undersøge for 

mikroskopiske revner.  

 

Forstaget er smadret, og der er selvfølgelig 

mange ridser overalt på båden 

 

Og prisen for reparationen ? – tja det bliver nok omkring de 100.000 

minimum – så det er godt at have en forsikring, så man kan nøjes med 

selvrisikoen.  

 

Læring: 
 

Tjek dit p-led jævnligt – lad være med at spænde det for hårdt 

Evt. skift det efter anbefalinger fra producenten af båden – og hvis du ikke kender dem, så opsøg dem. 

Og skulle uheldet være ude, så bed forsikringen om at få hele båden et sted hen, så der er en tovholder på at 

reparationen sker og helst så hurtigt som muligt.  

 

 

 

 

1  

 

Faktaboks: 

 

Oplysninger indhentet af 

Klaus fra Quorning 

Boats 

 

I DF920 riggen bruges 8 

mm P-led med 

brudstyrke på 4.900 kg. 

 

I DF920 topvantet 

bruges 6 mm 1*19 wire 

med brudstyrke på 

2.800 kg. 

 

Det giver følgende: 

((4900 – 2800)/2800) 

*100 = 70% - som er 

det som P-ledet er 

stærkere end wiren 
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Et byggeprojekt 
 

Så er der en ny båd undervejs. 

Hen over vinteren har Steen gået 

og puslet lidt med en ny båd.  

 

 

Den, vi har, er sådan set fin nok – 

for en motortrimaran – men det 

kunne være rart at kunne sætte 

sejl og slippe for motorlyd. Og 

der er ikke langt fra tanke til 

handling.  

 

 

 

 

Tegninger blev tegnet, og der blev regnet og skaleret, så størrelsesforholdene passer sammen. Derefter blev 

der lavet skæreskabeloner, så flamingoen kunne skæres præcist. På billedet herover ses hvor de enkelte 

udskårne dele er samlet. 

 

Båden er en trimaran – hvad ellers – og 

udføres med faste vinger til pontonnerne. 

Der er forstærkninger i kulfiber på de 

strategisk rette steder.  

 

Og i modsætning til Epolite, bliver der 

mulighed for at sidde ved siden af 

hinanden, mens man sejler. 

 

 

Båden laves ligesom den forrige i flamingo 

beklædt med glasfiber og epoxy. I 

modsætning til den tidligere er der iblandet 

sort pasta i epoxy’en, så det ser ud som om 

det er kulfiber hele vejen rundt. 

Mast og bom laves i sort kulfiber (denne 

gang ikke snyde-fiber). 

 

 

Her ses pastaen – og tilbehøret – man kan lige så godt hygge sig lidt, 

mens man arbejder 

 

Den færdige blanding af pasta og epoxy 
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Epoxy lægges på – det ligner kulfiber hele vejen rundt 

 

Og et blik ind i båden 

 

 

Og størrelsen – ja det kræver nok, at du er omkring 37 cm høj at bruge den. 

Den bygges i størrelsesforholdet 1:5 og bliver en pænt stor modelbåd. Til gengæld kan det være, at der 

efterfølgende bygges en i størrelse 1:1, hvis sejlegenskaberne bliver som forventet. 

 

Tekst og billeder af Helle 
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Lidt flere klip fra IMM 2017 
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Den grønne bølge 

er nået til Sverige  
 

 

 

 

Fanget af Henrik Hilligsøe  

ved Bjerrede lige nord for Lomma. 
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Skærbæk Marina blev til 

DRAGONFLY MARINA  
 

 

Baggrund: 

I weekenden fra den 25. til den 27. 

august afholdt Quorning Boats den 

første verdensomspændende 

regatta for at fejre 50 år med 

Dragonfly. 

Der var deltagere fra hele verden, 

idet der var deltagere fra 12 

nationer, som alle var med til at 

fejre jubilæet. Der deltog 25 både 

og ca 120 personer. 

 

 

 

 

Om begivenheden: 

Frank fortæller os om begivenheden, som startede fra kl. 14 fredag 

eftermiddag, hvor bådene begyndte at ankomme dels over vand dels 

over land. Der var nogen, som ikke kunne holde fri, så de kunne sejle 

bådene til begivenheden.  

 

 

Der var indskrivning fra kl. 17. Herefter 

var der velkomst med øl og chips og 

almindelig hygge-snak. 

Der var både fra mange lande – specielt 

imponerende var det, at der var fløjet 4 

personer ind fra San Fransisco for at 

deltage, de havde selvfølgelig ikke egen 

båd med.  

 

 

 

 

 

Alle sejladser i eventet blev sejlet efter de internationale søvejsregler, 

og alle skulle bære nationalflag. Der var mange børnefamilier med, og 

der var ingen grund til de ’normale’ kapsejlads slagsmål ved start. 

Gæster uden både blev fordelt på de andre både som ekstra besætning 

og på demo-bådene. På demobådene var også gæsterne fra USA og 

nogle gæster fra Belgien.  

 

 

Faktaboks: 

 

Interview med Frank 

Lauesen 

 

Frank er nyansat hos 

Quorning Boats og arbejder 

i charterafdelingen med 

klargøring af både mellem 

udlejningerne samt 

instruktion af lejerne i 

bådens sejlegenskaber og 

håndtering. 

 

Frank har en sejlermæssig 

baggrund, idet han altid har 

sejlet, faktisk købte hans far 

sin første båd af Børge 

Quorning, det var dog ikke 

en trimaran.  

Frank har også 

kvalifikationerne til at 

håndtere oplæring af 

sejlere, da han i 20 år har 

undervist i teoretisk 

navigation (duelighedsbevis) 

og i 18 år undervist i 

praktisk sejlads. 

 

Frank synes selv, han har 

det bedste job hos 

Quorning, da han møder 

nye folk hele tiden og for 

det meste er det glade folk. 

Og han kan med det samme 

se, om de har haft en god 

tur, for så ser de helt salige 

ud og har et stort smil i hele 

hovedet når de afleverer 

båden.  

 

De folk, der chartrer både 

kommer alle vegne fra. Han 

kunne fortælle om nogen, der 

var fløjet helt fra New 

Zealand for at prøve en båd. 

Så det giver masser af 

oplevelser og lejlighed til at 

holde tysk og engelsk 

kundskaberne ved lige – en 

ekstra bonus.  
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Lørdag startede med 

skippermøde kl. 9 og kl. 10 

gik første start i absolut nul 

vind. Frank var skipper på en 

28-performance i denne start, 

idet ejeren var forhindret i at 

deltage om formiddagen.  

 

 

Båden kunne lige drive afsted 

med en stor code-zero.  Det 

gik lige at få båden til at 

bevæge sig til at starte med. 

Heldigvis kom der 

efterhånden lidt luft ca. 5-6 

sekundmeter, så det endte 

med at være en supersejlads.  

 

 

 

 

 

Efter sejladsen var der frokost før dagens 2. sejlads. 

 

I anden sejlads var Verner (ejeren) kommet og overtog som skipper. I denne sejlads var der kommet en del 

mere vind, og det blev en forrygende sejlads.I den sidste sejlads var der faktisk 2 af bådene, som blev styret 

af hver sin 10-årige dreng (en 28’er og en 32’er) og disse både kom ind på en 1. og 2. plads. Det udløste en 

speciel præmie til hver af drengene – velfortjent efter en flot præstation. 
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Generelt var der mange præmier – incl. en 

kvajepræmie og sjove præmier – men alle var flotte 

præmier.  

Overall vinderen var en ældre 800 Dragonfly fra 

Danmark – Juelsminde. Udregningen af overall 

vinderen skete efter måltal. Den præmie han fik var 

en trimaran i rustfrit stål på et bølget hav lavet af 

Børge Quorning. – Det var en rigtig flot præmie.  

 

Vi ser her vinderen – Palle Lemminger fra Juelsminde 

– med den flotte præmie 

(redaktøren) 

 

 

 

Frank kunne også fortælle en spændende detalje om en duel mellem en gammel 800 og en ny 25’er. Den 

nye 25’er var foran den gamle 800, som så sætter genakkeren og lige sejler forbi den ny 25’er på mållinien. 

En duel, som viser, at det er ikke nok at have en ny båd, det er også vigtigt at kende sin båd og vide, 

hvordan man får den til at yde optimalt. Det skal nævnes, at 25’eren var sejlet af en gut med en ny båd. En 

spændende oplevelse og ganske udramatisk. 

 

 

 

Lørdag aften var der galla middag. 

Her sad Frank ved siden af nogle 

tyske sejlere, som lige havde købt en 

28’er performance. De havde opdaget, 

at Børge Quorning var til stede og var 

helt benovede og stolte over at have 

mødt en levende legende. Frank 

mente nu også at kunne mærke at det 

også var en stor dag for Børge og Bitt. 

En dag hvor de kunne se hvor flot 

firmaet havde udviklet sig, og hvor 

mange begejstrede sejlere af 

Dragonfly, der findes rundt i verden.  

 

 

 

 

 

Efter gallamiddagen var der almindelig fest, hvor der var 

tænkt på alt incl. levende musik i form af en mand med en 

guitar, som iøvrigt spillede rigtigt godt samtidig med, at 

det stadig var muligt at snakke sammen. 
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Desværre måtte Frank dog gå hjem og få sovet noget på et tidspunkt, da han faktisk deltog i begivenheden, 

selvom han var influenza ramt, for det  var ikke et arrangement, han ville gå glip af. Og det er selvfølgelig 

klart, der er trods alt 50 år til næste runde jubilæum .     

 

 

Frank nåede dog at opleve det store festfyrværkeri, som blev affyret fra en pram på vandet fra kl. 23 og 

mindst en halv time frem. Et show af de helt store og flotte. Han havde hørt rygter om, at der var mindst 250 

kg. fyrværkeri.  

Men mange af de andre fortsatte festen lige til den lyse morgen. 

 

 

 

Søndag blev der sejlet distance kapsejlads. Her var der dog kun 14 både tilbage, da en del var begyndt at 

sejle hjem for at kunne nå det i løbet af søndagen. Endnu en forrygende sejlads med rigtig god vind.  

 

 

I denne sejlads hjalp Frank den tyske dommer Lorens. En virkelig professionel dommer, som tidligere har 

dømt ved de tyske mesterskaber og Kielerwoche. Og en meget seriøs dommer, som gik op i at regne tingene 

korrekt.  

Distance sejladsen blev sejlet á respit – dvs. så alle i teorien kunne komme ind samtidig, idet de langsomste 

både blev sendt afsted først. Og den båd som så kommer først i mål har vundet.  Det lykkedes dog ikke helt 

alle at komme i mål samtidig. 
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Alt i alt har Frank kun rosende ord til Quorning Boats 

for arrangementet, som var virkeligt professionelt 

arrangeret, og hvor alt var timet og tilrettelagt til 

mindste detalje både i land og på vandet. Og maden 

var lækker, og der var rigeligt.  

 

Frank kunne også fortælle, at der var god respons 

både på dagene også efterfølgende.  

 

 

 

 

 

 

Redaktionen skulle høre, om Frank havde 

været en del af planlægningen, eller om der 

havde været professionel hjælp til det. 

Ingen af delene var tilfældet. 

Arrangementet var planlagt af 

kontorfolkene, og hans eneste andel var at 

have været med til at få det til at fungere. 

Så vidt han kunne forstå, havde de drøftet 

alt, hvad der kunne gå galt og sikret sig at 

have forudset det eller have plan B parat. 

Det var i hvert fald et meget velfungerende 

arrangement. 

 

En vellykkethed som også viste sig ved at 

deltagerne slet ikke ville hjem igen søndag. 

Så til sidst tog Jens Quorning strømmen til 

fadølsanlægget, så da øllen ikke var koldt, 

gik de endelig hjem.  

 

Redaktionen skulle også lige høre, hvordan det 

var gået den båd, som Frank sejlede / sejlede 

med på. Det var blevet til 3. sidste plads ud af 6 

både af den størrelse. Men det gjorde ikke så 

meget med placeringen – det vigtigste var den 

store oplevelse, det havde været at være med.  

 

Billeder venligst stillet til rådighed af Quorning 

Boats samt Helle Veland 

 

Tekst Helle Veland 
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Både til Salg 
 

Star Twins 34 sælges 

 

 

Se Scanboat for 

mere information 

 

 

Pris 53.000 Euro 

 

Henvendelse Benny Andersen 

Mail milrimvej88@hotmail.com 

 

 

Macgregor 36 sælges / byttes  

 

Totalombygget, 

Honda påhængsmotor 

Meget udstyr 

Kan ses i Sakskøbing 

 

Vejledende pris kr. 

350.000,- eller giv et 

bud (lille let sejlende båd kan indgå) 

Henvendelse Kenn – Tlf. 30 70 24 22  

mail kenn@post.opasia.dk 

 

RA II sælges 

 

Havkat 27 R/C 

byggeår 1979 

super velholdt 

Udstyrsliste og 

billedserie kan 

fremsendes  

 

Priside Euro 20.000,- 

Henvendelse Mette Skyt  

tlf. 40 55 28 59 – mail mettes@profibermail.dk 

Dragonfly Swing Wing 

800 sælges: 

 

Kun sejlet 5 sæsoner, 

Original Brenderup trailer 

kan medfølge 

Mere information på 

www.lysra.dk/dragonfly.h

tml 

Nedsat pris kr. 180.000,- 

Henvendelse Casper Caspersen – tlf. 46 73 03 00 – 

mail 43caspersen@gmail.com 

 

Trimare sælges 
Motor Perkins 

diesel 29 hk med 

60 liters tank 

God plads 

ombord, meget 

udstyr medfølger 

 

Pris kr. 

160.000,- 

Henvendelse Børge Thomsen – tlf. 40 46 70 79 – 

mail fannik@fanonet.dk 

Dragonfly 1000 sælges 
 

Årgang 1996 med bl.a. ny 

kulfibermast 2016 

 

Læs mere på 

www.leifskov.dk 

 

Ny pris kr. 670.000,- 

Henvendelse til Leif Skov – mail 

leifskov@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,- 

 Maran – pris euro 50.000,- 

 Seaon 96 swe3 – pris euro 110.000,-  

mailto:mettes@profibermail.dk
http://www.lysra.dk/dragonfly.html
http://www.lysra.dk/dragonfly.html
mailto:43caspersen@gmail.com
mailto:fannik@fanonet.dk
http://www.leifskov.dk/
mailto:leifskov@hotmail.com
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Grej til Salg 
 

 

Påhængsmotor sælges: 

 

Tohatsu MFS 8 9.8 sælges 

Årgang 2006 

 

Henvendelse Einar Gudmundsson – tlf. 51 61 89 62 

– mail eig@ramboll.dk 

 

 

 

 

 

 

Alu Vinge Profilmast sælges 

 

15 meter med salingshorn og rig sælges  

– bomrør og ældre sejl kan medfølge 

 

Gi’ et bud 

 

Henvendelse Ejner Kjær – tlf. 40 35 69 32 – mail 

dr.ejner@dadlnet.dk 

 

2 stk. Lombardi 

Marine sælges 

 

LDW 702 M 20 

hk diesel med 

TMC 40 gear 

Aldrig kørt men 

nogle år gamle 

 

Nypris pr. styk kr. 60.000,- - nu pr. styk kr. 33.000,- 

Henvendelse Martin Kindvig – mail mk@ccr-

kindvig.dk 

2 Pontoner 

sælges 

Skum og 

epoxy 

Dimensioner 

16 cm høj, 22 

cm bred og 

290 cm lang 

 

Pris kr. 500 pr. styk eller kr. 800,- samlet 

Henvendelse Niels Skouby – tlf. 41 34 38 60 – mail 

niels@visensskib.dk 

 

 

Købes 
 

 

 

Sideskrog, mast, rig evt. sejl fra Trident 27 købes 

 

Skal bruges til trimaran selvbygger projekt 

 

Henvendelse til  

Bjarne Lillevang, Mesinge 

 

Tlf. 29 42 10 58 

Mail: itstafetten@gmail.com 

 

 

 

 

 

Se flere detaljer om alle annoncer på hjemmesiden. 

  

mailto:eig@ramboll.dk
mailto:dr.ejner@dadlnet.dk
mailto:mk@ccr-kindvig.dk
mailto:mk@ccr-kindvig.dk
mailto:niels@visensskib.dk
mailto:itstafetten@gmail.com
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Kontingent 2017 
 

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

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

Folkepensionister senest 31. januar …………………………. 200,- kr. 

Nyindmeldte folkepensionister efter 1. juli………………………... 125,- kr.  

Partner medlemskab 100,- kr. 

 

Efterlønnere og førtidspensionister betaler ordinært kontingent 

 

Kontingent er uændret i 2018 

 

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, Amagerbrogade 175, 2300 København S, Denmark:  

IBAN nr.: DK2765093053033317  SWIFT/BIC: BANODKKK 

 

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

 

 

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. 

 

Betaling for annoncer opkræves via faktura, som udsendes, når aftale er indgået. Annoncer bringes først, når 

betaling er modtaget.  
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B 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
Dragonfly jubilæumsarrangement – foto stillet til rådighed af Quorning Boats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afs.: Multihulls Denmark 

Helle Veland 

Lunghøjvej 20 

5560 Aarup 

 

 

 

 


