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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.  
Indtil videre er koden uændret – dvs. den samme som 2017 

 
Deadlines: 

Februar udgaven 2019 har deadline den 11. januar 2019 
Juni udgaven 2019 har deadline den 19. maj 2019 

November udgaven 2019 har deadline 13. oktober 2019 
 

 
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 
 

Vores forening er jo ved at blive en gammel 

dame, en dame der ældes med ynde. 
 

Selvom foreningen har eksisteret i mange, 
mange gode år, så bliver jeg stadig 

fascineret af vores fællesskab omkring 
flerskrogsbåden, vores klub og livet i 

klubben. 
 

Mange traditioner holdes stadig i hævd, 
men det sker uden snærende historiske 

tøjler og med masser af rum og mulighed 
for videreudvikling. 

 
En af de vigtigste ingredienser for stadig at 

kunne udvikle sig, er at se tingene i øjnene 
og ikke blot hvile på laurbærrene. Vi skal 

vise mod, teamwork og have et positivt syn 

på forandringer og så gribe enhver 
mulighed, der måske selv byder sig til, men 

også skabe muligheder, der ikke er lige 
for.  

 
De muligheder skal gribes, så foreningen stadig kan levere varen i denne foranderlige 

verden.  
 

Vi skal skabe liv, skabe aktivitet, skabe mere dialog og ikke mindst skal vi skabe 
mere værdi for medlemmerne -  os alle - så vi kan se fremad i en sammenslutning, 

der udvider og udvikler sig i takt med medlemsinteresserne, ja som gerne byder på 
mere end det enkelte medlem lige går og forventer. 

 
Medlemmerne - ja dig og jer - er jo det vigtigste for en forening som vores. I har 

ideer og forslag, hjælp os i bestyrelsen, hjælp os med at skabe en positiv udvikling i 

aktiviteter og medlemstal. 
 

Bestyrelsen har smøget ærmerne op, og der arbejdes allerede på en række tiltag, 
som I kære medlemmer vil se mere til i den nære fremtid. Bare kast et blik på 

forsiden af vores hjemmeside, hvor Per giver et glimt af, hvad der er i vente. 
 

Og til slut vil jeg blot ønske jer alle en god tid her i den lidt mørkere årstid. Båden er 
måske allerede på land, og nu har I så mulighederne for lige at forbedre båden, så 

den er klar til den næste fantastiske sejlersæson. 
 

De bedste sejlerhilsener 
 

Kenny Poulsen 
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Velkommen til årets sidste nummer. 
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Hurtigste fisk PÅ vandet!! – 

Medlemsmøde – Kom!! 
 
 

Medlems møde i Middelfart Sejlklub, 

med frokost, foredrag, hyggesnak & maritimt 
stumpemarked!! 

 
Denne fisk, Black Marlin kan ikke gå på vandet, men så 

meget andet. Selv om der er snor i den! Den hurtigste 
fisk I vandet! 

 

Jan Andersen er en ydmyg mand, en hyggelig, rar mand, MEN en af de hurtigste PÅ 
vandet. I sin Fuldstændigt fantastiske Black Marlin 10 meter foldable Trimaran. Jan 

vil gerne komme og fortælle om sin historie. Traditionelt uddannet bådbygger, 
ærværdigt traditionelt træbådsbyggeri. Pludseligt tager fanden ved ham og han 

bygger den utroligt smukke mega Hurtige Trimaran Barracuda (også en meget hurtig 
fisk), inspireret, motiveret, bidt af det tænker Jan; ” hvad hvis den var i kulfiber”? 

 
Jan kommer og fortæller.  

 
Der vil være mulighed for spørgsmål til Jan, der er en 

ekspert i byggeri !! 
 

Efter dette spændende foredrag vil der være Maritimt 
Stumpemarked: 

 

Tag de dejlige spil med, brugbare, men du ville hellere 
have nogle elektriske, dine gamle sejl, du ville hellere have i kulfibre, dimser, 

duppeditter etc, osv. Ja, det kan bruges, tag med og glæd andre!! 
 

Multihulls.dk er vært for frokost og kaffe. 
 

Vi glæder os til et stort fremmøde. 
 

Aktivitetsudvalget!! 
 

Sted:  Middelfart Sejlklub, Østre Hougvej 112, 5500 Middelfart 
 

Tid:   Søndag den 18. november 2018 kl. 12.00 
 

Tilmelding til Erik Skyt Lyhne:  erikskytlyhne@gmail.com eller tlf. 20271648 

 
Senest tilmelding: Onsdag den 14. november 

 
 

mailto:erikskytlyhne@gmail.com
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ØMM  (Øresund 

Multihulls 

Meeting)  
  
 

For 22 år siden blev det første 

træf sat i værk med afholdelse i 
Landskrona, et træf for både 

danske og svenske 
flerskrogsbåde. Det bliver 

afholdt hvert år omkring 
månedsskiftet juni/juli.  

 
 

 
 

Dette kan vi takke Peter Malmberg, Landskrona og Povl Schmidt, Helsingør for. 
Desværre mistede vi Povl for efterhånden en del år siden, men træffet lever videre til 

stor fornøjelse for os alle. Der er dog et enkelt træf som blev holdt i Lomma, hvor 
Bosse og Stina stod for arrangementet.  

  

I flere år var der kapsejlads rundt om Ven (dog uden målerbrev) for dem som havde 
lyst og med tilhørende præmier. Kapsejladsen er sat på standby og i stedet har der 

været kulturelle tiltag, som fx. besøgt Citadellet og museer og selvfølgelig stadig 
Mölkky.  

  
 

 

Dette års ØMM 2018  
 

I år var det i weekenden 29.6. 
- 1.7. 2018.  

 
8 flerskrogsbåde og 3 

halvbåde var samlet, i alt 29 
voksne og 3 børn.  

 
Allerede torsdag ankom der 2 

både og fredag yderligere 7 
både. Lørdag kom de 2 sidste 

både.  
 

 

 

Fredagshygge 

Kig over Landskrona Havn 
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Fredag aften blev grillen startet, og der havde vi selv det med, som der skulle grilles 

og drikkes. Snakken gik livligt mellem danskere og svenskere, alle kender jo 

efterhånden hinanden 
temmeligt godt.   

 
 

 
 

Lørdag morgen blev der 
indkøbt morgenmad og 

brygget kaffe, som vi 
spiste i klubhuset. 

Omkring kl. 12.00 var 
mulighed for at stå på 

paddle board, som Peter 
og Åsa stillede til 

rådighed. Nogle gik en 

tur op til byen, andre 
slappede bare af eller gik 

på besøg på de andre 
både.  

 
 

 
 

 
Senere på eftermiddagen 

blev der igen tændt op i 
grillen og grillet pølser og 

brød. Så blev det tid til 
Mölkky. Der var 4 hold, hvor 

vinderen fra hvert hold skulle 

spille finale.  Vinderen blev 
Peter Korsholm, også kaldet 

Peter HH.  
  

Dagens højdepunkt: Peter og 
Åsa var værter, og der blev 

serveret 15 kg rejer, som vi 
selv skulle pille og brød til, 

kyllingesalat til dem som 
ikke var til rejer, samt 

bobler. Derudover havde 
man selv sine drikkevarer 

med.  
 

Søndag morgen gentog vi succesen med morgenmad og friskbrygget kaffe. Derefter 

var der oprydning, og så tog folk mere eller mindre afsted. En super skøn og dejlig 
weekend som altid.  

  
Hilsen Henrik og Connie (Lunde)  
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HUSK, vi laver tilsvarende træf i Nivå i weekenden 31.8. - 2.9.2018. Ved dette træf 

betaler man dog fortæringen og havneafgiften selv. 
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Bly i røven! 
 

Nogle sejlere, har en masse bly i 
røven, øh undskyld i kølen for ikke at 

vælte, nogle sejler let og ubesværet 
OVEN på vandet, som de fleste af os 

Flerskrogssejlere. Nogle af de mest 

ekstreme sejlere af os sejler så oven 
OVER vandet, men lad os se det i 

ørerne, vi flerskrogssejlere er et 
usædvanligt folkefærd.  

 
Ja, vi tør skille os ud, tænke kreativt, 

anderledes, vi vil gerne eksperimentere. Tænksomt, sjovt anderledes. Vi er en lille 
bitte forening af andeledes tænkende individer. Vi skal mødes, udveksle idéer, se på 

hinandens både. Mødes i dyst, kapsejlads. Hjælpe hinanden med at købe og sælge 
både. Vi skal mødes i træf og vi skal mødes internationalt, hver andet år på vore 

International Multihull Meeting. På IMM har nogle fået venner for livet venner, der 
kommer fra Sverige, Norge, Tyskland og…? 

 
Vi i bestyrelsen for Multihull.dk ønsker et højere aktivitets niveau. Vi vil gerne høre 

om jeres træf derude, vi vil gerne høre hvor I mødes og hvem I er, vi vil gerne have 

at I giver idéer til emner vi kan tale om og mødes om. Vi har nogle aktiviteter på 
banen som vi håber I alle vil støtte op om. Tal med andre flerskrogssejlere i jeres 

klub, som måske ikke er medlem af vores klub og fortæl, at de skal være med. 
 

Bestyrelsen og aktivitetsudvalget har første arrangement klar – se mere side 5. 
 

Bestyrelsen arbejder på at arrangere følgende 
 Medlemsmøde med tips, idéer, selvbyg med mere – incl. spisning 

Forventet afholdelse i februar på Sjælland 
 Generalforsamling med foredrag og spisning  

Finder som vanligt sted i marts. 
 

Træf i 2019 er de vanlige 
 Pinsetræf ved Svinø 

 Landskrona 

 Nivå 
 Fænø i forbindelse med Brandsø Rundt 

 Og måske et nyt i Sydsjælland, Præstø, Stege, Nyord eller ? 
 

Herudover er der alle de træf, som I fortæller os om!! Så ud af busken og fortæl os 
om det – og skynd dig med og tag nogle andre med også 

 
Ved et Race fra Nykøbing Falster i september deltog 5 flerskrogsbåde blandt andre 

Jan Andersen i sin fantastiske trimaran, Brian Tønnesen i sin flotte totalt Customised 
Maldives 32, 2 Farrier trimaraner og en Dragonfly 28 Sport hvor ville vi dog gerne 

have dem med til vore aktiviteter!! 
 

Venligste Sejlerhilsner Per Mørch 
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Sølvroret 
 

Dette års udgave af Sølvroret foregik i hårdt vejr med en start i store bølger og med 

ekstreme vinde. Faktisk så hårdt vejr, at starten måtte udskydes til lørdag. 
Svendborg Amatør Sejlklubs Silverrudder ville ikke sende bådene afsted i stormende 

kuling med en styrke på 23 meter i sekundet. 
 

Der var 415 tilmeldte, det var dog kun ca. 170, der valgte at sejle på grund af de 
vejrmæssige udfordringer.  

I det hårde vejr kom 53 skippere i mål. Der var heldigvis ingen større menneskelige 

skader, selvom adskillige både blev beskadiget.  
Blandt dem, der kom i mål, var en sejler fra Finland, som havde sejlet 700 sømil for 

at deltage i sejladsen.  
 

Første båd over målstregen var Henrik Bøje Hansen i Dragonfly 28 Perfomance med 
en ny rekord tid på 15 timer 13 minutter og 28 sekunder. Flot klaret i hans første 

Silverrudder. 
Henrik er en rutineret sejler, som har sejlet på eliteniveau siden drengeårene.  

Henrik sejlede i en demo-båd fra Quorning Boats og gjorde dermed god reklame for 
værftet, hvor han også er ansat. 
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Eksperterfaringer med Dragonfly i 

kapsejladser 
 

Måske kan det have interesse for 
andre kapsejlende trimaranfolk, hvad 

en ekspert har af erfaringer med mine 
Dragonfly’ere i kapsejladser her på 

Roskilde-kanten. Jeg har først haft en 
god gammel DF 25’er, derefter en DF 

800 cruising, fast vinge, og senest en 
DF SW Racing. Den har jeg tilmeldt 

Jyllinge Open den 22. september og 
min gast Poul Astrup har skrevet 

overvejelserne nedenfor om det mål, 
som løbsledelsen bør give min DF’er:  

 
Mvh Sven Scharling, DF 800 SWR 

Trefoldigheden 

 
 

 
Hej Jyllinge Open 2018 kapsejladsledelse 

 
Sven Scharling har tilmeldt sin Dragonfly 800 til Jyllinge Open crusingsejladsen på 

lørdag, og jeg er med som gast ombord. Det er jo ikke helt let med trimaraner i et 
felt af kølbåde, specielt med henblik på handicapmålet, så Sven har bedt mig, med 

min baggrund som baneleder for Roskilde Sejlklubs onsdagssejladser gennem 15 år, 
2002 til 2016, hvor Sven har deltaget de sidste mange med sine trimaraner, om at 

"anbefale" et fornuftigt måletal for hans båd. Som gast er jeg naturligvis noget 
inhabil i denne sammenhæng, men jeg vil alligevel give mit forslag til bedste. 

 
Sven sagde i sin tid, at hans båd, dengang en Dragonfly 25, sejlede nogenlunde lige 

op med en Ylva. Derudfra og udfra et LYS-tal på 1.28 for Dragonfly og et på 1.24 for 

Ylva regnede jeg TA værdier ud for Dragonflyen. I 2016, og stadig baseret på nævnte 
LYS-tal, gav jeg hans Dragonfly 800, sejlnummer 107, et GPH på 563.6. Da havde en 

Ylva GPH = 581.8. Med disse handicap klarede han sig fint I hård vind, i lettere luft 
mindre godt. 

 
Nu sejler han Dragonfly 800, sejlnummer 260. Den har et Texel tal 

TCF_D=0.775 (_D for Dragonfly). Til sammenligning har en Seacart 26 på 
Sejlunionens liste et TCF_S=0.847 og ifølge svenskerne et SRS_S=1.325. 

Der er ingen Dragofly i SRS listen. Ylvaen har et SRS_Y=1.017 og et TCC_Y=1.161. 
 

Holder man disse tal sammen og regner med, de repræsenterer det samme, nemlig 
et tid-på-tid handicaptal, kan man få et TCC for Dragonflyen på TCC_D = 

(1.161/1.017)*(1.325/0.847)*0.775 = 1.384 
        (TCC_Y/SRS_Y)*(SRS_S/TCF_S)*TCF_D 

 

 

Signe – Svens datter – i Trefoldigheden 
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TCC og GPH er ikke generelt inverst propertionale, men alligevel, med Ylvaen som 

givende sammenhængen fås for Dragonflyen GPH_D = (578.6*1.161)/1.384 = 

485.4. 
        (GPH_Y*TCC_Y)/TCC_D 

 
En anden tilgang kunne være at se på Lars Plejdrups TurLYS. For Herslevs just 

afholdte Sydfjordsstævne fik Dragonflyen TurLYS=1.410 med spiler og 1.355 uden. 
Til sammenligning fik Contrast 33, sejlnummer 202, 

TurLYS=1.155 med spiler og 1.125 uden. Begge sejlede uden spiler omend Dragonfly 
var tilmeldt med spiler. Bruges tallene for "uden spiler", og tages med, at Contrasten 

startede et minut for tidligt, lander Dragonfly i første sejlads på præmietiden 
1:34:10, Contrast på 1:34:30. Efter handicap sejlede de således stort set lige op. På 

websejler.dk findes Contrasten (uden gyldigt certifikat) med TCC=1.094, GPH=607.8. 
Holder man disse tal sammen, fås for Dragonfly TCC_D = (1.094/1.155)*1.410 = 

1.336 
        (TCC_C/TUR_C)*TUR_D 

og 

GPH_D = (607.8*1.094)/1.336 = 497.7. 
        (GPH_C*TCC_C)/TCC_D 

 
Mit forslag skal være, at I finder et tal for Dragonflyen på omkring GPH = 500, 

omend jeg umiddelbart finder dette tal meget lavt. 
 

Hilsen 
Poul Astrup 

 
 

Og da formler ikke er festlige på billeder, har Sven sendt et mere muntert billede 

 

 
Flere skrog i festligt lag under SRPI (Sjælland Rundt På Indersiden) juni 2018 
Fotograf Sven Scharling 
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Prøv en flerskrogsbåd 
…af Kenny Poulsen 

 

Når man lige står og overvejer ny båd, står 
valget ofte mellem flerskrog og kølbåd.  

 
Dengang i fordums tider hvor jeg selv stod i 
det dilemma, var det en kæmpe fordel at 

kunne kontakte flerskrogssejlere i vores 
forening, og vups var der straks en prøvetur 

på vej :-) 
 
Denne tradition er heldigvis bevaret den dag i 

dag. 

 
 

Det benyttede Niels fra østjylland sig lige af, 
her en af de sidste dage i hvad der må kunne 

kaldes en fremragende sejlersæson. 
 
Vi havde kommunikeret over nogen tid uden 

lige at kunne finde fælles hul i kalenderen. 
Naturligvis skulle det samtidig helst være en 

dag, hvor fartpotentialet også lige kunne 
afprøves. 
 

Men så her tirsdag i efterårsferien lykkedes det så. Og farten, ja den var jo oppe på hele 6.5 
knob på denne fantastiske dag  - nærmest uden vind. 

 
Pyt, vi fik en herlig eftermiddag på vandet ud for Juelsminde, hvor Niels fik afprøvet alle de 
små og store detaljer. 

 
En af de helt store fordele ved flerskrog er jo den variable dybgang som gør, at man kan 

komme helt ind til land og vade tørskoet i land. Det fik vi også lige afprøvet ovre ved 
stranden ved Paradiset. Helt ind til land, sværd og ror op og ankeret i vandet, og skipper 

hoppede i vandet med vaders på, for bunden skulle lige skrubbes ren for slim og alger. Og 
Niels  - iført skippers gamle gummi sejlerstøvler -  skulle også lige tørskoet i land, men 
ups….skipper havde lige fejlbedømt dybden og Niels var pludselig alt andet en tørskoet :-) 

 
Absolut en dejlig dag med flot vejr, stilhed 

med kun et par andre både på vandet, 
edderfugle og sæler rundt om båden. Kan 
det blive bedre ? 

 
Opfordring: Står du også og overvejer 

bådkøb, så kontakt klubben, som så vil 
skaffe dig kontakt til en bådejer, der har en 
båd i retning af hvad du kunne tænke dig.  

 
  



Side 14 

 

 

 

Jeg glæder mig! 
 
Nyt ” tøj” til Kachina. 

 
Som man kan se på billedet af Kachina, 

så er der både bompressening og 
Sprayhood. Desuden er der bøjler til en 

bimini som er ganske uundværlig når 
man sejler i Middelhavet som Kachina 

har gjort. Det er ganske enkelt 
nødvendigt med skygge for den skarpe 

sol. Så der er en bimini med to små 
sider der kan lynes på.  

 
Jeg tænkte, at det måtte kunne lade sig 

gøre; at få en sprayhood, der kunne 

lynes sammen med et cockpittelt, som 
kunne give en kæmpe komfort i 

ydersæsonen.  
 

I kender alle det med megen dug her i 
sensommeren. Nu har denne sommer 

været meget tør, men hvor ofte har 
man ikke siddet i kahytten, fordi det 

regnede.  
 

Altså en forespørgsel hos 
Kalechesmeden her i Danmark. Han 

kunne for Cockpit telt og Sprayhood 
gøre det for 30.000kr. Jeg tænkte, kan 

det mon gøres billigere og skal jeg 

egentlig ikke også have en Lazy Bag.  
 

Altså sådan en smart bompressening 
hvor sejlet falder ned i og hvor man 

blot blot lyner. 
 

 

Jeg tænkte, jeg har ofte anbefalet LEE 

SAILS og har 3 gange købt sejl hos 
dem, har altid været max tilfreds. Jeg 

kontaktede Lee Sails i Flensburg som er 
den nærmeste afdeling. 

 
Det var super positivt! 

 
Cockpit telt, Sprayhood og Zippack, 

som de kalder deres udgave af Lazy 
Bag kunne jeg få for 25.000 kr. Denne 

pris fandt jeg aldeles attraktiv og 
takkede ja.  

 
Så skulle der komme to mand og måle, 

køre tilbage til Flensburg, sy og så 

komme og montere. De havde sagt ja 
til Danmark, dog ikke da de hørte det 

var helt ovre i Præstø. Vi aftalte derfor, 
at jeg sejler til Kolding eller Middelfart 

næste forår, hvor de så kommer og 
måler etc.  

 
Når jeg så er på de kanter, kan jeg jo 

måske deltage i Pinsetræffet!! YEAH! 
 

 
 

Dette er, som I nok kan gætte ikke min 
båd, men et modelfoto, så I kan se 

hvordan sådan noget ser ud.  
Check evt. Lee Sails hjemmeside!  

 
Venligste sejlerhilsner Per Mørch  
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Når noget går galt 
….Af Kenny Poulsen 

 

Bilen er et herligt legetøj.  
 

Nogle biler er sløve slæder og ret uinspirerende at køre i, ja det er nærmest sådan en 
ligegyldig oplevelse så længe bilen flytter os fra A til B. 

 
Men der findes også spændende biler. Biler der emmer af køreglæde, af fart, af 

kontrol, af komfort, ja som altid giver mere end bare transport. Det er biler, der 
suger sig til vejen og som ligger skønt i svingene. 

 

Men bliver man for overmodig, presser bilen for hårdt, ja så kan det gå galt og man 
kan vælte i svingene. På trods af denne uheldige mulighed fylder man jo ikke bunden 

i bilen op med ballaststen, jern eller bly for, at den ikke skal vælte. 
 

Præcis sådan er det også med sejlbåde. Nogle fyldes med ballast, mens andre 
befinder sig bedre uden, og som bekendt kan flerskrogsbåde vælte, hvis vi presser 

dem for hårdt eller teknikken ikke holder til belastningerne. 
 

Jeg har selv prøvet at tabe masten. Det var ikke sjovt og det skete endda på 
hjemvejen, da jeg hentede båden efter købet. P-ringene i toppen af masten var ikke 

spændt sammen, og selvfølgelig gav de op lige mens vi hyggede os med en 14-16 
knob i flot vejr syd for Sjælland. 

Båden var jo samlet, da jeg hentede den, så vi overvejede ikke at checke helt 
deroppe oppe i masten. 

 

Kæntret båd 
 

Her i august gik det galt for den tyske trimaran TRI, der var på vej til træf hos 
Quorning Boats i Skærbæk. Båden kæntrede. 

 
For at vi alle kan lære af sådan en hændelse, har jeg haft dialog med Jens Quorning.  

 
TRI er en pimpet og opgraderet udgave af de første DF800 MK1 FixWing fra 1987/88 

med faste alu-tværbjælker. Båden har større rig end dem, der blev solgt som racing 
version. 

 
Det viste sig at båden knækkede sammen i læ side foran, og båden væltede 

langsomt og udramatisk om på siden. Senere har det vist sig, at det var et Waterstag 
i læ side foran, der var knækket i T-Terminalen. 

 

Som al anden rigging er waterstag en “sliddel”, der bør skiftes med mellemrum.  
 

Denne model er som nævnt med T-terminal waterstag, og sejler man hårdt og 
mange sømil – så bør disse waterstag skiftes senest hver 5 år og hvis ikke så hvert 7 

år. 
  

Quorning Boats har lagt anbefalinger om udskiftning af sådanne sliddele på deres 
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hjemmeside.  

 

Lidt godt gemt, måske, men kig nederst på www.dragonfly.dk under hver enkelt 
nuværende båd eller under “Previous models” og derefter “Maintenance”. 

 
Det drejer sig ikke kun om waterstays, så check også de andre anbefalinger til 

vedligehold. 
 

Nu er det snart vinter. Brug tiden på at gennemgå din båd, skift nødvendige sliddele, 
reparer det, der skal repareres, så de næste års sejladser bliver sikre for dig og din 

familie. 
 

Visens Skib 
Tekst og billeder af Jonna A. Utoft 

 
En festlig sommertradition er Visens Skibs årlige tur rundt i de danske havne.  

 
 

Overalt hvor 

skibet 
kommer frem, 

myldrer der 
mange 

mennesker til 
og der bliver en 

fantastisk 
stemning og 

glæde.  
 

 
 

 
 

Her er lidt billeder fra årets besøg 

i Fredericia.  
 

 
I baggrunden ses lidt af de 

nybyggerier, der er på vej på 
havneområdet. 
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Både til Salg 
 

 

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.  

 

Pris DKK 230.000,- EUR 31.000,- GPB 27.000,- (VAT incl) 

 

Henvendelse Kim Vibholm 

 

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

 

 

Juniper sælges 

 

Den verdensberømte trimaran Juniper er til salg.  

 

Designet af flerskrogsdesigns pioneren Chris White, som selv har sejlet den i 25 år.  

Båden er i superfin stand og renoveret flere gange. Båden er 

indrettet så den kan være på de fjerneste ankerpladser og 

alligevel give god komfort.  

Solceller og batterikapacitet. 

 

Pris EUR 115.000 VAT i EU er betalt 

 

Henvendelse til Per Mørch 

 

Mail per.moerch@mail.dk 

 

 

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  
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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 

 

 

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 

 

 

Se annoncer fra udlandet på hjemmesiden 

 Construction Kit, Trimaran F32AX - $23.206 

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 

 

 

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 

 

DragonFly 800 eller 920 købes 

 

Ring eller skriv til mig hvis du har en til salg eller kender en, der har en til salg 

 

Henvendelse til Steen Kruse   Tlf. 25 34 43 27 Mail: Kruse.Steen@gmailcom 

 

 

Se flere detaljer om alle annoncer på hjemmesiden.  

mailto:dr.ejner@dadlnet.dk
mailto:niels@visensskib.dk
mailto:Henrik020980@gmail.com
mailto:itstafetten@gmail.com
mailto:Kruse.Steen@gmailcom
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Nye medlemmer 
 

Vi byder velkommen til 

 
 David Dabney, Svendborg 

 Søren Thor Larsen, Rødovre 
 

 

 

 

Kontingent 2019 
 

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 BankNordik,Denmark:  
IBAN nr.: DK2765093053033317  SWIFT/BIC: BANODKKK 

 
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.   
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B 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Afs.: Multihulls Denmark 

Helle Veland 

Lunghøjvej 20 

5560 Aarup 

Niels på prøvetur med Kenny – foto Kenny 


