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En hilsen fra redaktøren 
 

Kære læsere 

Velkommen til endnu et spændende blad fyldt med Jeres gode historier, oplevelser, billeder og projekter. Det 

er altid en fornøjelse at få lov at skrive om dem. 

Hvis andre skulle have lyst til få noget bragt i bladet, men ikke har lyst til selv at gribe pennen, så er det bare 

at kontakte mig, så finder vi ud af det. 

 

God fornøjelse med bladet 

Helle.  
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Formandens bladkvidre 
 

Kære alle 

 

Jeg håber I alle har haft en god sommer og fået nydt 

den både på vand og land. 

 

Jeg har selv været på vandet igen i min sommerferie, 

og det var dejligt igen at mærke bølgerne og vinden i 

sejlene. (Tak til Lars og Lise) Så nu er længslen efter 

egen båd blevet endnu mere mærkbar. 

 

Der har været de ”sædvanlige” træf, og snakken og hyggen har været der som altid. Det er super dejligt, at 

vi kan mødes og hygge os med hinanden og bevare vores traditioner. 

 

Jeg ved nogle af Jer har været til IMM i Norge, og har haft en rigtig god oplevelse. Næste gang IMM skal 

holdes er det vores tur. Så må vi se at gøre det lige så godt som nordmændene. Og det kan vi sagtens, når vi 

hjælper hinanden. 

Det er nu, vi skal til at speede op på planlægningen. Vi arbejder stadig på at få aftale med havnen endelig på 

plads. Men selv om aftalen ikke er på plads, er der stadig masser af planlægningsaktiviteter, som der kan 

arbejdes med. Læs mere senere i bladet og meld dig. 

 

Så er vinteren er på vej og dermed er det snart tid til de mere indendørs sysler. Hvis I er igang med 

spændende projekter håber jeg I husker at sende et par ord eller billeder til bladet, så vi alle kan følge med i 

det.  

 

Bestyrelsen er blevet et medlem mindre, men så er det dejligt, at vi har nogle suppleanter, vi kan trække på. 

Hvis Du kunne have lyst til at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet, så kontakt mig og vi kan snakke om 

hvad det indebærer og hvordan du bliver opstillet som kandidat til næste generalforsamling. 

 

Til slut vil jeg ønske Jer alle en rigtig god vinter og håbe at I nyder den og de indendørs sysler. 

 

Anja Nøttrup Greve 
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Sølvroret 2015 - Jan Andersen i Black Marlin – First ship in 
 
Redaktionen har talt med Jan Andersen som blev første mand og båd i mål i årets udgave af Sølvroret 

Jan sejlede i Black Marlin, en helt nybygget båd. Du kan læse mere om Jans byggeprojekt andetssteds i bladet. 

Jan kom i mål kl. 02.48 efter en sejltid på 15 timer og 48 minutter.  

Billeder er stillet til rådig hed af Jan Andersen 

 

 

Vi har hørt at din båd knap nok var færdig, hvad fik dig til at deltage? 

 

Det er blevet en tradition, at jeg skal deltage i Sølvroret. Jeg har deltaget lige siden starten hvor der kun var 

12 både med. Og det er rigtigt at båden ikke var færdig. Et par dage før var der problemer med et rorbeslag, 

lidt, så der blev skruet lige til det sidste. Så det var en næsten samlet båd og uden autopilot. Jeg havde heller 

ikke fået rigget genakkeren til, så jeg nåede ikke at bruge den, jeg kunne ellers godt have brugt den til sidst. 

 

Hvordan var det at sejle i den? 

 

Vingerne gav sig lidt i vnden, så jeg fandt ud af at jeg skal bruge noget mindre elastisk tov. Det har jeg 

fundet nu, og skal have det monteret. 

Jeg sejlede meget forsigtgit i starten – ikke mindst fordi det første syn der mødte mig udenfor Svendborg 

var en væltet trimaran. Det tager lige toppen af farten. Men jeg sejlede alt for forsigtigt.  

 

Hvordan gik turen rundt? 

 

Jeg sejlede roligt op gennem Storebælt og 

længe kun med storsejlet. Der var en god 

vind. Der kom en enkelt byge, hvor jeg 

rulle fokken sammen. Ved Nordfyn måtte 

jeg sejle helt under land for ly. 

Mellem Æbleø og Lillebælt begyndte jeg at 

give gas og det hele blev testet. Samtidig 

begyndte vinden at flove. 

Det var også der jeg for alvor begyndte at 

få sejlet feltet ind.  

 

Den sidste time inden Svendborg kunne jeg 

godt have brugt genakkeren, men jeg måtte 

vælge om båden skulle sejle sin egen sø og 

jeg skulle bruge 5-10 minutter på at rigge 

genakkeren til eller sejle videre uden. Det 

var en overvejelse, for måske ville det være 

det samme jeg kunne få ud af det, som jeg 

ville miste ved atbruge tiden på at rigge til. 

Jeg ved det ikke – men valgte at sejle 

videre uden.  

 

Hvordan var det at komme først ind? 

 

Alt lykkedes bare. Jeg troedee egentlig 

stadig A-catten var foran, men han havde 

valgt at tage en tur på stranden. Jeg tror nu, 

at jeg havde overhalet den alligevel. Vejret 

var mere til min båd. Fra første sejltur 
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Havde du prøvet at sejle i den før? 

 

Jeg havde ikke sejlet med den i blæsevejr før, kun i let og mellemvind. Jeg havde observeret, at den gav sig 

meget på grund af vaterstagene, men jeg havde ikke haft tid til at gøre noget ved det.  

 

Hvar der noget der drillede undervejs? 

På et tidspunkt var det som om ingen ting virkede, lanternerne ville ikke lyse. Lanternerne var monteret ved 

2 poler på batteriet. Så måtte jeg lave dem mens båden daskede i vinden. Jeg fik lige svejst ledningen på 

ved hjælp af den lille gnist, der opstår når man sætter en ledning med modstand i direkte på polen på 

batteriet, og så holdt de hele vejen hjem. Ellers fungerede det hele. 

Den sejlede meget pænt og der var ingen overraskelser på nogen måde. Det gik næsten for nemt. 

 

Hvad var din taktik? 

 

Mit mål var at holde Dragster bag mig – og det lykkedes.  

Der var ikke nogen af de andre der var truende på nogen måde. 

 

Er den hurtigere end din gamle 

båd? 

 

Det spørgsmål får jeg ofte . Ja 

Black Marlin er nok hurtigere, 

men i det vejr og fordi jeg 

endnu ikke kender den helt, så 

er svaret nej. Der er stadig 

meget der er ukendt ved den. 

Vi skal lige lære hinanden at 

kende.  

 

Tror du, at du kan gentage det 

til næste år? 

 

Jeg er sikker på at båden er 

hurtigere næste år, fordi så 

kender jeg den meget mere, 

men det kommer også an vind 

og vejr og selvfølgelig 

konkurrenterne.  

Men konkurrencen for min 

klasse er ikke overvældende.  

 

 

Redaktionen siger tak til Jan 

for interviewet. 
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Første sejltur – og så i en trimaran 
 

Interview med Jens Schelde  
udført af Helle Veland 

Billeder taget af Jens Schelde 
og Steen John Nielsen 

 

 
Jens Schelde har netop prøvet 

sin første sejltur. Og på første 
tur prøvede han såvel en 

Dragonfly 28 Sport som en 
Dragonfly 32. Vi har talt med 

Jens om oplevelsen. Turen 
var et led i et firma 

arrangement hos Quorning 
Boats og fandt sted i starten 

af september. Turen varede 
ca 2,5 til 3 timer og fandt sted i Lillebæltsområdet.  

 
 

Hvordan er dit overordnede indtryk fra turen? 

Jens startede med at slå fast, at det havde været en rigtig god tur. De havde været 3 
rookies afsted med mester – Jens Quourning, og det havde været en super god 

oplevelse. Jens Q havde været rigtig god til at lære fra sig og fortælle, dels hvad der 
skulle gøres dels hvorfor og hvordan. Og de kom hurtigt fra start og fik fart på ud 

mod Fænø kalv og derefter tilbage mod den gamle lillebæltsbro. 
 

Har du prøvet at sejle før? 
Nej det var første gang jeg var på en sejlbåd, tidligere har jeg prøvet at sejle i robåd 

og så selvfølgelig diverse færger. 
 

Hvad tænkte du før turen? 
Jeg var ikke nervøs, da jeg aldrig har haft problemer med at prøve noget nyt, men 

jeg var selfølgelig spændt på hvad det var for noget.  
 

Hvad med søsyge eller vidste du at du var søstærk? 

Jeg har en gang været med Anholt færgen, hvor vi sad midt i og kiggede ud ad 
vinduet og skiftevis så kun vand eller kun himmel. Der var der mange som varr 

søsyge, men jeg mærkede det ikke – jo da jeg kom i land kunne jeg godt mærke at 
det havde gynget lidt, da det var lige som om landet stadig gyngede. Så det var ikke 

noget jeg tænkte over.  Og der var slet ikke noget af den slags denne gang 
 

Hvordan var det at være afsted som rookie? 
Selvom vi var rookies fik vi alle 3 prøvet styre – selv Kristian som ikke ville fra start, 

men allerede anden gang de blev spurgt var han lige så ivrig som os  andre.  
Jens Quorning var rigtig god at sejle med. Han var rigtig god til at fortælle og 

forklare – ja nærmest holde en salgstale for hvert kort spørgsmål. 
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Jens Q fortalte om 28’ren, at det var firmaets schweizerkniv; der er plads til atvær ei 

den, den kan klappes sammen til trailer og så kan den sejle rigtigt stærkt.  

Jens Q var også god til at dirigere og forklare, hvad vi skulle gøre.  
 

Fik du mærket forskellen på bådene? 
Ja vi startede i 28’eren og senere kom vi over og prøve 32’eren. 25’eren har jeg 

endnu til gode, men det kan være der kommer en lejlighed til det senere. 
Der var stor forskel på bådene. 32’eren virker mere ”morfar”-agtig. Det føles ikke 

som om den sejler lige så stærkt. Det er en anden følelse, den er mere doven i 
bevægelserne. Selvom den også kan sejle stærkt, hvilket vi prøvede, da skipper på 

denne båd; Martin Oslander satte den ene ponton hårdt i vandet. Da var jeg lige klar 
til at hoppe af, jeg fik lige overvejet, hvis der sker noget så er det ’den vej’ hvis jeg 

skal undgå at blive viklet ind i tovværk og sejl. Men så galt gik det slet ikke.  
Så det var spændende nok.  Det kan godt være at de sejlede 32’eren lidt hårdere 

end da vi var på 28’eren. 
28’eren sejlede også fra 25’eren selv om den skulle være lettere, men om det 

skyldes forskellige skippere ved jeg ikke. 

Alle 3 både sejler omtrent lige hurtigt. Jens Q fortalte, at 28’eren godt kan sejle på 
en ponton, men den vinder ikke noget ved det. Der er den modsat 25’eren 

 
Hvilken båd var mest spændende at sejle ? 

Det var 28’eren. Der følte man farten på en god måde.  
Og måske var det også fordi Jens Q var rigtigt god til at inddrage os rookies i 

sejladsen. Man kunne godt føle sig lidt tilovers på 32’eren når alle vidste hvad de 
skulle og hvordan.  
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Hvordan var det at sejle med mester? 

Det var rigtigt behageligt. Og man kan tydeligt mærke, at han brænder for sine både 

og er god til at håndtere dem. Og at han er vant til at sejle med folk, som skal have 
tingene forklaret.  

 
Hvor lang tid varede sejlturen? 

Jeg tror vi sejlede et par timer eller lidt mere, men det føltes som ingen tid.  
Der skete noget hele tiden. Vi skiftede pladser, eller skulle skifte kurs. Og der er en 

masse tovværk, som dere skal holdes styr på, så der er meget at lære, selvom det 
hjælper at tovværket har forskellig farve 

Og der var også hele tiden noget at se på og holde øje med.  
Om ikke andet kunne man altid se efter de 2 andre både og se hvor man var i forhold 

til dem.  
 

Fik du prøvet det hele? 
Jeg var ikke så meget nede i båden, kun lige en runde før vi sejlede. Ellers var vi 

oppe hele tiden Der er selvfølgelig meget vi ikke fik prøvet, men vi fik fornemmelsen 

af det, også fordi Jens Q var så god til at forklare.  
 

Hvad lavede du undervejs? 
Styrede, eller prøvede at sidde på trampolin eller ponton og være modvægt når vi 

var i god fart. Til sidst stod jeg mest op, det gav godt overblik. 
Vi fik lov til at styre fra start. Og det var en oplevelse at prøve for os alle 3. Og Jens 

Q tog det helt roligt. Der var kun en enkelt gang han var henne for at regulere 
kursen. 

Det var også sjovt at holde øje med de andre både. Det var ikke fordi vi sejlede om 
kap, men der var en gang hvor det virkede som om Henrik ville prøve at overhale os, 

men så tog vi en lidt anden kurs. Han kom så forbi os senere da vi var ved at vende, 
men det er ikke en overhaling. 

 
Mens vi talte, kom Kristian, som var en af de andre rookies på turen forbi 

og gav sin kommentar: 

”Det var helt vildt fedt, og imponerende så hurtigt det gik. Og så nemt det 
var for Jens Quorning at styre samtidig med at han fortalte om det hele. 

Det har godt nok givet noget at drømme om” 
 

Hvordan havde du det med farten? 
Højeste fart var 17,3 knob. 

Det var rigtigt sjovt at 
mærke hvor vindfølsom 

sådan en trimaran er – ikke 
sideværts men i sejlene. Så 

snart vinden tog af gik 
farten ned og sånart der 

kom vind gik farten op 
igen.  
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Fik sejlturen tændt dig, måske så du går i tanker om egen båd ? 

Jeg fik pirret min nysgerrighed og ville gerne prøve det igen, men det kræver nok, at 

jeg finder nogen at sejle med. 
Hvis jeg skulle have egen båd kræver det nok, at min hustru, Dorthe også synes at 

det var en god ide, og der var desværre ikke plads til at have andet end de ansatte 
med. Og så skal man også have tid til det. 

Men jeg skal nok række fingeren op, hvis der bliver spurgt om det er noget der skal 
gentages, og så håbe at der kan blive plads til at koner og kærester også kommer 

med 
 

Hvad var det værste ved turen? 
Der var egentlig ikke noget der var ’værst’. Hvis jeg endelig skal finde noget var det 

at jeg blev kold selvom jeg havde min motorcykeldragt på, som er både vind og 
regntæt. Men jeg opdagede det faktisk ikke før, jeg var kommet i land og kom ind i 

bilen. Så det var ikke så slemt. 
Men det var da lidt koldt for hænderne, men jeg havde heller ikke tænkt på at tage 

handsker på, det vil jeg gøre en anden gang.  

 
Hvad var det sjoveste / bedste ved turen? 

Når man kommer op i fart og jeg prøver at styre og kan holde den op i vinden – og 
der kommer  skumsprøjt. 

Generelt var det bare rigtigt godt. 
 

Et afsluttende ord ? 
Det var en af de rigtigt gode eftermiddage, som jeg gerne ser gentaget.  
 

 

En stor tak til Jens, for at stille op til interviewet. 
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Bag om Black Marlin – historien om et bygge projekt 
 

Redaktionen har talt med Jan Andersen om Black Marlin 

Billeder er stillet til rådighed af Jan Andersen. 

 

Hvor har du bygget båden ? 

 

Den er bygget i et telt i haven. Det er ikke et helt almindeligt telt, da det er fint isoleret med 100 mm 

rockwool hele vejen rundt. Det ernødvendigt. Temperaturen skal være i orden når man arbejder med epoxy.  

Samtidig er det smart at kunne gå til og fra, så kunne jeg lige nå lidt hver aften. Det var meget praktisk.  

 

Hvor lang tid tog byggeprocessen? 

 

Det har taget ca 18 måneder – dvs. knapt 1,5 år. Jeg startede i februar 2014 og blev færdig til august 2015.  

 

 

Kunne du have det hele i teltet? 

 

Nej den er bygget i stykker eller delelementer. 

Jeg byggede først pontonnerne, så kunne jeg øve mig på dem. Derefter kom mast, bom og bjælker. Det hele 

blev lagt på lager.  

Og så gik jeg igang med hovedskroget. 

Alle 3 skrog er bygget i to 

halvdele, en styrbord og en 

bagbord, skrogene er bygget 

op indefra med udvendige 

skabeloner og derefter 

samlet. 
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Da det hele var færdigt blev det samlet udenfor på 14 dage.  

Det var på gårdspladsen, og den fyldte det hele.  

 

 

Havde du god tid eller havde du sat et mål for hvornår den skulle være færdig? 

 

Jeg havde besluttet søsætningsdatoen, så der var travlt til sidst. Mine drenge fik hver sin malerulle og måtte 

hjælpe til for at den kunne blive færdig. Det ville de dog meget gerne hjælpe med.  

 

Gik du bare lige igang eller var der nogle forberedelser inden ? 

 

Den havde været på tegnebrædtet i 3-4 år inden jeg startede på den. Så den har været på ideplanet længe. 

Og de første skitser er blevet rettet til mange gange. Det er en proces man skal give sig tid til.  

 

Jeg lavede tegningerne og hængte dem på en væg, hvor jeg kunne gå og kigge på dem. Det tager tid at finde 

det der skal rettes. For man kan ikke bare lige gå hen og finde en fejl, det er ikke noget man bare lige gør. 

Det er en proces som skal tage tid.  

 

Det smarte ved at de hang på væggen er at alle sejlervenner, famile og børn har kunnet give input – og har 

gjort det. Så det var en god proces. 

 

Samtidig skulle jeg  også have pengene til det før jeg kunne komme igang. 

 

 

  
Første gang hun flyder 
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Så den er ikke bygget efter de første tegninger – kan jeg forstå? 

 

Nej de blev tegnet om flere gange inden start på byggeperioden. Og også mens den blev byget er de tegnet 

om. Der sker hele tiden noget og man får gode nye ideer. 

Den skal apteres til vinter. Det har jeg også lavet tegninger til, men der er også rettelser til dem. 

 

 

 

Hvordan har du tegnet båden? 

 

Jeg har tegnet den i 3D, men selv det giver ikke den samme rumfornemmelse som nede i båden. Selvom 

man kender basismålene kommer fornemmelsen først når man bygger det.  

 

 

Hvad har det kostet at bygge den? 

 

Jeg har ikke helt regnet det færdigt ud, der er mange små stumper og stykker der skal regnes sammen. Og så 

er min egen tid slet ikke regnet ind. Men det er selvfølgelig ikke helt billigt. 

 

 

Hvad synes du om det færdige resultat? 

 

Det færdige resultat er blevet godt. 

Det er et ordentligt design og så et godt håndværk, som kræver at man gør det ordentligt. Og så er det rart at 

bevise det ved at være først i Sølvroret. Det beviser, at det du’r.  

Hvorfor er alle dine både opkaldt efter rovfisk? 

 

Den første – Barracuda – er egentlig ikke opkaldt efter fisken – sådan direkte. Den er opkaldt efter et 

børneprogram, hvor de lavede alle mulige underlige ting, og det så jeg ofte med mine børn.  

Da jeg så lavede denne her båd, så skulle den også have et godt navn. Jeg fandt så ud af at Black Marlin er 

verdens hurtigste fisk og den er sort. Og båden er en sort, hurtigsejlende kulfiber båd. Så navnet passede 

bare. 

 

Sådan bliver apteringen 
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Redaktionen siger tak til Jan for interviewet og for billederne. 

 

 

  

Første halvdel af hovedskrovet er klar til at 

komme ud af skabelonerne 

Et påbegyndt hovedskrog,  

 det første skum er monteret skabelonerne 
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De 2 halvdele af hovedskroget 

 før de blev samlet 

Fakta om Black Marlin 

 

Længde total: 10,00 m 

Længde hovedskrog:9,60 m 

Længde foldet: 11,50 m 

Bredde:7,80m 

Bredde foldet: 3,55 m 

Bredde hovedskrog: 2,54 m 

Dybgang: 2,10 m 

Dybgang eks. sværd: 0,40 m 

Mastehøjde over vand: 16,50 m 

Vægt sejlklar:1450 kg 

Storsejl:47 m² 

Fok: 19,5 m² 

Code 0: 38 m² 

Gennaker: 85 m² 

 

Totalvægt p.t. er på ca. 1300 kg 

Den er bygget i epoxy og kulfiber på skum. 

 

Den bliver meget enkel i sin aptering med en forventet vægt på 150 kg alt i alt for dette. Alt bliver 

lavet i Rød ceder som er meget let. Det er på den måde jeg holder vægten nede, der bliver en rumlig 

aptering med, toilet, pantry, køle Box, ovn, 6 køjer, og en ståhøjde på 195 cm. 
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Nyt sand til flerskrogsbåde 
 

Der er steget af havet et fint område ved Årøkalv øst : 55 16,414 n 009 46,61 ø. Der er 2,5 m vand 2m ud 

fra kysten, men man må passere et lavvandet område, inden man når derind ca. 1-1,5 m vand. 

 

Er du til sæler og marsvin helt tæt ved kysten, samt bred sandstrand med nogle gange strålende sol, så er her 

stedet. Husk fredet frem til 15. juli, men ellers fri adgang. 

 

Hilsen fra Karin og Anker 

 

 

 

Kort fra kassereren 
 

Kontingent for 2016 er uændret. Dvs. samme satser som i 2015. Se satserne på side 23  

Sidste frist for indbetaling er 31. januar 2016. 
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Brandsø Rundt 2015 
 

Brandsø  Rundt fandt sted første lørdag i september.  

I år var der kun en flerskrogsbåd på deltagerlisten; Jens Quorning i Dragon Fire. 

 

Der var 61 deltagere i alt. Det var dog ikke alle der gennemførte sejladsen, da rigtigt mange måtte udgå på 

grund af hård vind. Desværre var der også nogle der måtte udgå efter haveri i form af knækkede master 

eller flængede sejl. 

 

Jens gennemførte med en sejltid på 2 timer 44 minutter og 22 sekunder – og en gennemsnitsfart på 10,075 

knob.  

 

Konkurrence løsning – Nr 

123 
 

 

Løsningen er : 

 2 forskellige stykker glasfiber  

 

 

Desværre var der ingen, der kunne gætte den rigtige 

løsning 

 

 

Så desværre  ingen vinder denne gang. 

  

Billede taget af Steen John Nielsen 
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Tak Norge 
 

Tak for et meget fint IMM 2015 med ca 50 deltagende både i den meget hyggelige by Halden. Også tak for 

de fine gaver / sponsorgaver. 

 

Vi var desværre kun 4 danske og 2 svenske både (+ Per Andersen med familie i campingvogn). 

 

Det blev et stævne, hvor hyggen stod i højsædet. Havnefogedens hal og et stort telt stod til vores rådighed. 

 

Torsdag aften blev vi budt på pølser i lompa (små pandekager). Fredag aften var der det store rejegilde 

(pillerejer fanget få sømil fra Halden). 

Lørdag grill  med seks slags kød, salater osv. 

Maden var af højeste kvalitet, og der var ingen der gik sultne fra bordet. Alt, undtagen drikkevarerne var 

med i deltagerprisen. 

 

Fredag var der arrangeret en guidet tur i Halden og op til den nærliggende borg Fredriksten. En fin og flot 

tur til rimelige penge. 

 

Kapsejladsen lørdag blev desværre hurtigt overstået pga. regn og meget let luft. 

 

Helge Ingeberg’s mindepokal gik dette år til Ulf Tolfsen. 

 

Det eneste vi vil klage over, er regnvejret lørdag og søndag. Derfor må vi konkludere, at de Norske 

forbindelser til de højere magter ikke er tilstrækkelige. Håber at vores forbindelser er det i 2017 !! 

 

Norsk Flerskrog Seilklubb’s medlemmer havde stablet et rigtigt flot arrangement på benene i samarbejde 

med en meget flink og imødekommende havnefoged. 

 

Connie & Henrik ”LUNDE” 

 

 

 

  

Fra IMM2013 

To både i havn –  

Billede taget af 

Anja Greve 
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IMM 2017 – Det er nu vi har brug for DIG ! 
 

Kære medlem 

 

Arbejdsgruppen for IMM har set på de arbejdsopgaver der er i forbindelse med IMM. Der er mange af Jer 

som har tilbudt at hjælpe under selve IMM, men det er NU vi har brug for at nogen af Jer gør en indsats. 

 

Hvis ikke vi hjælper hinanden med at sikre, at vi får løbet IMM rigtigt igang,  

 vil IMM enten ikke kunne finde sted fordi der stort set vil være garanti for underskud,  

 eller vi vil skulle vælge at afholde det med et underskud 

 eller der vil være aktiviteter som vil bortfalde helt – f.eks. kapsejlads 

 

Men det behøver ikke gå så galt, det kræver blot at DU gør en indsats NU. 

 

Du er selvfølgelig ikke alene om opgaverne, men er i tæt sparring med andre i planlægningsgruppen og der 

kan også godt være flere som løser en opgave sammen. 

 

Det vi mangler allermest lige nu er : 

Aftale 

forhandler 

Dine opgaver vil være at tage kontakt til forskellige leverandører og undersøge 

konkrete priser samt forhandle en rabat til os / bedst mulige pris 

Det kan både være ting vi skal leje såsom telte, toiletvogne og ligne og ting som 

kan gavne deltagerne i stævnet såsom nedsat pris på hoteller i byen eller på 

campingpladsen 

 

Sponsor 

forhandler 

Dine opgaver vil være at undersøge mulighederne for at søge fonde og legater 

til støtte for afholdelsen af træffet – evt. med hjælp fra sekretæren til at udforme 

ansøgning 

Herudover skal du også forhandle med forretningsdrivende i området  omkring 

at opnå deres sponsorstøtte til træffet enten i form af penge eller varer 

 

Web master Dine opgaver vil være opbygning af træffets hjemmeside samt løbende 

ajourføring af siden.  

Det er ikke nødvendigvis dig der skal forfatte teksterne, men du skal sørge for 

at vi kan få dem ind på siden hurtigt og nemt – enten via undervisning af os alle 

eller via du udfører arbejdet 

 

Kapsejlads 

arrangør 

Dine opgaver vil være planlægning af kapsejlads, såvel bane som hvad der skal 

til for at afholde en kapsejlads, som f.eks. aftaler med dommer, ledsage både , 

aftaler om baneudlægning o.lign 

 

Stævneleder Dine opgaver vil være at være en del afplanlægningen generelt og at hjælpe 

med at have overblik over opgaverne og samle op på hvad vi skal have løst 

under stævnet.  

Når selve stævnet går igang vil du være overbliks personen, der står som 

ansigtet udadtil for stævnet. 

Det vil være en fordel hvis du er god til mundtlig engelsk og tysk – det 

skriftlige kan andre tage sig af.  

 

Som det fremgår er der masser af opgaver at tage fat på – store som små – så uanset om din tid og kræfter 

rækker til lidt eller meget er der også brug for DIG, så skynd dig at melde dig til  

 Anja – mail : njordfyn@gmail.com eller telefon 22817076 

 Helle – mail: veland@os.dk eller telefon 24851933 / 64491331  

mailto:njordfyn@gmail.com
mailto:veland@os.dk
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Konkurrence 
 

Redaktionen sætter en flaske god vin på højkant, som udleveres til den heldige vinder på 

generalforsamlingen i 2016. 

 

Gæt nedenstående .... og send dit svar til redaktionen på adressen web@multihulls.dk –  

Frist til indsendelse af løsninger er 15. januar 2016 

 

Vi trækker lod blandt de rigtige svar og afslører svaret i næste nummer af bladet. 

 

Find Kodeordet ved at sammensætte bogstaverne i de grå felter 

 

 

Man hejser stor.... 

 

 

      
 

 

Kendt Kapsejlads i farvandet ud for / nord for Århus 

 

 

   

        

     

 

 

 

Står ca. midt på båden 

 

 

    
 

 

Den båd man ”sejler” i om vinteren 

 

 

     
 

 

Flerskrogsbåd type – ofte set i Micronesien 

 

 

    
 

 

Columbus opdagede  

 

 

       
 

 

Første båd i mål ved Sølvroret 2015 

 

 

     

 

      

 

 

 

 

Svaret er : 

 

        

 
(hint: bådtype) 

 

  

mailto:web@multihulls.dk
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HUSK                At tjekke kalenderen på hjemmesiden    

 

 

Medlemmer på langfart 
 

 

Lars og Lise i Havhunden 

Niels og Karen i Mevoy 

 

Følg dem evt. via www.marinetraffic.com/dk/ hvor du indtaster skibets navn i øverste højre hjørne 

 

 

 

 

 

Når du har indtastet navnet, kommer du til en liste, hvor du kan klikke på navnet og så se oplysninger om 

hvor de er lige nu og hvor de har været.  

. 

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

 

http://www.marinetraffic.com/dk/
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Salgsannoncer 
 

 

Familievenlig og velsejlende TRIMARE 

sælges 

Pris kr. 160.000,- 

Email: fannik@fanonet.dk 

 

 

 

 

Fleuret Trimaran Mk. III sælges 

Pris kr. 50.000,- 

Email: ll.eco@cbs.dk 

 

 

 

Gode Venner One Off catamaran sælges   

Pris kr. 135.000,- 

Email: per.moerch@mail.dk 

 

 

 

 

Havkat 27 Wombat 

Ny pris kr. 99.000,- 

Email: villadsenjan0@gmail.com 

 

 

 

15 meter Alu vinge profilmast 

Pris : giv et bud 

Email: dr.ejner@dadlnet.dk 

 

 

 

 

Dragonfly 800 Swing Wing Cruising ”Suffragetten” sælges 

Pris kr. 250.000,- 

Email: lund.ole@gmail.com 

 

 

 

 

Se flere detaljer på hjemmesiden.  

For at læse tidligere bragte annoncer – se hjemmesiden. 

  

mailto:fannik@fanonet.dk
mailto:ll.eco@cbs.dk
mailto:per.moerch@mail.dk
mailto:villadsenjan0@gmail.com
mailto:dr.ejner@dadlnet.dk
mailto:lund.ole@gmail.com
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Kontingent 2016 
 

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

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

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

Nye pensionister efter 1. juli………………………... 125,- kr.  

Partner medlemskab 100,- kr. 

 

Efterlønnere betaler ordinært kontingent 

 

 

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. 

Annonce i banneret på forsiden af hjemmesiden     kr. 60,- pr. måned 

 

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. 

 

 

 
Billede taget af Mette Skyt – Aftenstemning ved Langøre taget fra Ra II 

 

 

Næste nummer 
Udkommer til februar  

– glæd dig til indbydelse til generalforsamling, regnskaber og meget mere 

Afs.: Multihulls Denmark 

Anja Nøttrup Greve 

Engtoften 2 

5320 Agedrup 


