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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 sendes pr. mail til dem, der har betalt kontingent. 

Ny kode udsendes årligt i februar måned. 

 

Deadlines: 

 

Februar udgaven 2015 har deadline 18. januar 2015 

Juni udgaven 2015 har deadline 26. maj 2015 

November udgaven 2015 har deadline 3. oktober 2015 

 

 

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. 

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 bladkvidre 
 

Kære alle 

 
Så er sommeren ved at være forbi – og sikke 

en sommer vi har haft. Det må have hjulpet, 
at jeg krydsede fingrene – for vi fik sol og 

varme ad libitum, så meget at det næsten var 
ved at blive for meget for nogen. Så 

forhåbentlig har alle fået nydt det og fået 

sejlet af hjertens lyst.  
 

Jeg håber også, at alle har fået nydt 
sommerens træf og har fået snakket med 

andre medlemmer til dem. Snakken gik i 
hvertfald livligt, hvor jeg var med. Og fornemmelsen er, at der var flere deltagere i år 

end tidligere. Og hvis man ikke kunne være der til hele træffet, var man bare med 
den tid, man kunne. Det er dejligt at opleve. Også tak til arrangørerne af træffene, 

der som sædvanligt sørgede for udfordrende konkurrencer med sjove præmier. 
 

Vi havde et rigtigt godt arrangement også til overrækkelsen af bevis for 
æresmedlemsskab til Børge Quorning. Som der stod nævnt i sidste nummer af bladet 

var der mange, der havde fundet vej, og det var en rigtig hyggelig dag. Og 
efterfølgende har jeg modtaget mange tak fra Børge Quorning, som hermed gives 

videre til hele klubben.  

 
Der arbejdes stadig på at få en aftale med en værtshavn til IMM 2017. Det er målet, 

at vi skal have en aftale om havn på plads helst inden årsskiftet ellers i løbet af det 
første kvartal 2015. 

 
Vi går nu imod vinteren og sæsonen er slut for i år, men så er det tid for en anden 

sæson – vinterpausen. Som ikke nødvendigvis er en rigtig pause. For nogen er det 
nu alle forbedringerne skal laves, som man tænkte på i sommers. Det kan være små 

ting eller store ting. Held og lykke med dem. 
 

Jeg glæder mig til at læse bladet, da jeg ligesom alle jer andre først ser det, når det 
er trykt. Det skulle være det tykkeste nummer længe, og det glæder mig, at der er 

modtaget så meget stof til bladet. Fortsæt endelig med at indsende jeres spændende 
historier og beretninger.  

 

Til slut ønskes alle en god vinter – og husk der er ikke pause på hjemmesiden. 
 

Anja Nøttrup Greve 
 
 

  

Har du set 

hvor meget 

der sker på 
hjemmesiden 

? 

Ja – jeg ser den 

hver uge – der er 
altid noget nyt – 

et eller andet sted 
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Anders Bastiansen – First ship home ved Sølvroret 
 

Bladets udsendte – Helle – har talt med Anders Bastiansen som kom først i mål ved Sølvroret 2014. 

Anders sejlede i en Dragonfly 28 Sport. Anders vandt med en sejltid på 26.11.30 og kom i mål flere timer 

før de næste både.  

 

Fakta:  

Sølvroret – Challange of the Sea – er en årlig singlehandsejler kapsejlads på 134 sømil rundt om Fyn. Det er 

verdens største. Den fandt sted første gang i 2012, hvor der var 15 deltagere. I 2013 var der 100 tilmeldte og 

i 2014 nåede deltagertallet op på ca 190. Alle deltagende både kan følges live via Tractrac tracking-enhed. 

Kapsejladsen arrangeres af Svendborg Amatør Sejlklub i samarbejde med magasinet BådNyt og Die Yacht.  

 

 

Hvorfor kom du til at deltage i sejladsen ? 

 

Jens Quorning, som er den bedste sejler fra Quorning Boats, kunne ikke selv sejle på grund af en beskadiget 

skulder, og andet valget var afsted til messe, så jeg meldte mig på pletten.  

Jeg har ikke tidligere sejlet flerskrogsbåde. Men i denne sæson har jeg fået nærmere kendskab til dem som 

ansvarlig for charterbådene hos Quorning Boats.   

 

Så det var en tillidserklæring fra firmaet, at jeg fik lov til at låne firmaets demonstrationsbåd. 

Det giver god reklame for firmaet og flerskrogsbåde, især hvis det går godt. Det drejer sig generelt om at 

gøre bådene synlige og bevise, at flerskrogsbåde ikke er det lille sorte får inden for sejlsporten. 

Det er vigtigt at demonstrere, at det ikker er vildere end at man faktisk kan klare at sejle en flerskrogsbåd 

selv.  

 

Hvilket forarbejde har du 

gjort forud for sejladsen ? 

 

Egentlig ikke det store. Jeg 

har tømt båden for vægt, så 

den kan klare sig bedre i let 

vind. Og så har jeg sejlet 

hele livet, men som sagt ikke 

tidligere i flerskrogsbåde.  

Den vigtigste forberedelse 

var egentlig at sejle båden til 

Svendborg og lære den 

ordentligt at kende. På vejen 

dertil sejlede jeg 19 knob for 

storsejl og fok – og det var 

uden at presse båden. Det 

kan lade sig gøre, fordi det er 

sportsmodellen og fordi den 

er let. 

 

Hvordan gik turen, var der nogle specielt svære steder ? 

 

Vi fulgtes ad fra start – både kølbåde og flerskrog. Der var 3 steder, hvor det var vigtigt at vælge rigtigt; ved 

Lyø, ved Bogø og foran Storebælt. 

Det er en kombination af held og dygtighed og drejer sig om, at undgå at havne i modstrøm uden vind, for 

så kan man ikke styre forløbet længere. 
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Jeg havde ikke problemer 

de 2 første steder. Men ved 

Storebælt skulle det passes 

godt til. Så jeg skulle finde 

en kurs, så jeg kom igennem 

uden at miste fart eller drive 

ind i bropiller eller ramme 

en bue under lavbroen. Så 

jeg havde code zero lige da 

vinden flovede under 

bropillerne og havde 

dermed kun et kort slip før 

jeg fik vind igen på den 

anden side af broen.  

Det var vanskeligt, da der 

var tæt tåge, mørk nat, 

ingen vind og 1,5 knobs 

modstrøm – og der var alle 

mulige lyde fra biler på broen, bøjer i vandet og ikke mindst et tågehorn, som brægede hvert minut i 3 timer 

med fuldstændig den samme – høje – lydstyrke. Det var lidt Hitchcock-agtigt. Og der var da også nogle 

gange, hvor jeg kom tæt på bøjerne.  

 

 

Hvordan var det at skulle holde sig vågen så mange timer ? 

 

Det gik – det gælder om at holde humøret højt. Og under 30 timer giver ikke krise af ikke at sove, det har vi 

vist alle prøvet – f.eks. i forbindelse med fester. Der var nok omkring 100, der gav op og de fleste gav op 

ved en sejltid mellem 35 og 40 timer.  

De første 10-15 timer er ok og de næste 5-10 timer bliver man mere presset.  

 

 

Hvad er det for sejlere, der deltager i en enmandssejlads ? 

 

 

Det er lidt sjovt, at der er 

meget få unge sejlere. Jeg vil 

tro at ca. 80% er omkring de 

50 år. Det skyldes nok, at 

modne mænd/kvinder er 

mere fuldbefarne og mere 

klar til at tage udfordringen 

op. Alderen giver mere 

erfaring. Der er også en 

periode i livet, hvor man 

prioriterer andre ting såsom 

kone og børn, hus og 

lignende. Det er nok en 20 år 

af livet, hvor der ikke er 

overskud – energimæssigt og 

økonomisk til at prioritere 

sejlads så højt.  
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Det var interessant, at der var så mange tyskere med – det var nok en 60-70 stykker. Der var også 

nordmænd og svenskere. Jeg gætter på at minimum 100 både er fra udlandet næste år. Det er nok ”Die 

Yacht”, der via omtaler får gjort sejladsen kendt i Tyskland.  

 

De fleste sejlere er organiseret i en klub, og når de fortæller om sejladsen hjemme i klubben, er der nok 

andre, der også får lyst.  

Der var kun en 4-5 kvinder med, hvoraf 2 gennemførte – men det er sådan set procentvis den samme 

gennemførselsprocent som for de mandlige sejlere. Måske er sejlsporten lidt konservativ – som miljø 

betragtet – det er stadig oftest manden som ejer og sejler båden. 

  

 

Du nævnte, du 

havde taget noget 

af vægten – er det 

noget alle kan gøre 

? 

 

Normalvægten er 

1.975 kg. Og den 

sejles normalt af 3 

mand, og jeg var jo 

kun mig selv, så der 

var de første 200 kg 

for 2 mænd med 

udstyr og mad. Jeg 

har nok sejlet med 

en båd som vejede 

ca. 450 kg mindre 

end sædvanligt. Jeg 

har brugt 2,5 time 

på at fjerne det grej, 

man ikke har brug for i en kapsejlads – f.eks. hynder, tallerkener, bestik, løse borde osv. Og så selvfølgelig 

ekstra benzin. Og jeg havde skiftet motoren ud til en lille 6 hk motor, jeg havde lånt – lige nok til 

havnemanøvrer og ikke mere. Og intet blev fjernet via store indgreb med sav eller lignende. Det er noget 

alle kan gøre med en Leatherman (eller skruetrækker). 

For mig drejede det sig om at kunne udfordre båden maksimalt. 

 

Er det ikke en sejlads, der kun er for deltagerne ? 

 

Nej det har været godt, at publikum har kunnet følge med – dels via nogle på forhånd udpegede steder, hvor 

bådene ville kunne ses godt fra land – dels via internettet. 

Det er både konen og andre venner/famile som har kunnet følge med undervejs. Det at vi sejlede med 

tracker har gjort det til en internet sportsbegivenhed.  

 

Hvad med næste år ? 

 

Der bliver noget at leve op til – det bliver fedt. Nu er overliggeren sat og så er det med at prøve at hoppe 

over den.  

Det er egentlig interessant, hvad der får en til at udfordre sig med noget med så mange ubehag; manglende 

søvn, stor risiko for at lide nederlag. Hvad er det man går efter. Jeg tror, det handler om at mærke sig selv, 

om at adskille sig og at finde ud af, at man er en stærk person. Og primært om at vise for sig selv, at man 

kan klare det. 
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Generelt er mange sejlere, man møder til en sådan sejlads, enspændertyper. Det er en alene-ting og man 

skal kunne klare sig i sit eget selvskab. Hvis man har behov for at have andre mennesker omkring sig hele 

tiden, så klarer man det ikke.  

 

Det er dybest set et spørgsmål om : Dig selv, Båden og Havet. 

 

Det er den totale frihed men selvfølgelig med et sikkerhedsaspekt, man skal helst komme hjem igen.  

 

Har det gjort en forskel for dig nu bagefter ? 

 

Ja faktisk. Der har altid været en stor barriere mellem om du sejlede kølbåd eller flerskrogsbåd – og også 

om det var motorbåd. Jeg har opdaget, at forskellen ikke er så stor. Min barriere er brudt, og jeg håber jeg 

via det her kan være med til at flytte barrieren for mange andre.  

Det er i hvertfald noget, vi har talt om i min hjemklub (Aabenraa Sejl Club), hvor jeg også har skrevet lidt 

om sejladsen til hjemmesiden. (link: http://www.aabenraa-

sejlclub.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=299%3Asilverrudder-

2014&catid=3%3Anewsflash&lang=da ) 

 

Bladet siger tak til Anders for at stille op til interviewet og tillykke med placeringen. 

 

Se endvidere på vores egen hjemmeside, hvor du under Kapsejlads finder en side omkring Sølvroret med 

links til omtale og videoer.  

 

Billeder er stillet til rådighed af Anders. 
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Brandsø Rundt 
Af Helle - Frit efter fortælling fra Kent og Steen – 

fotograf Steen John Nielsen 

 

 

 

Kent og Steen havde aftalt, at hvis vejret artede sig 

ville de tage afsted og se på Brandsø Rundt. Og 

dagen inden blev det aftalt endeligt – vi mødes i 

morgen kl. 9 hos Steen.  

 

 

Og dagen – lørdag den 6. september - kom med 

flot, flot eftersommervejr. 

 

 

Da Kent kom måtte de lige vente ½ time, da der 

lige skulle lidt strøm på batterierne. Heldigvis gik 

starten for de første flerskrogsbåde først kl. 11 så 

der var god tid.  

 

 

Båden i vandet i Skærbæk – og så over til Middelfart. Der var tid nok til at se starten gå. Kent ved roret og 

Steen bagerst med fotoapparat. De havde fået besked med hjemmefra: ”det er ikke ren fornøjelse, I skal 

også have stof med hjem til hjemmeside og blad”. 

 

 

Da starten gik var det i let vind – og bådene gled stille afsted. Senere kom der lidt mere fart på. 

Epolite følger hurtigt med og har også overskud til at følge en enkelt båd et stykke og så gå retur til en 

anden – eller sejle en længere fremme op.  

 

 

Andre tilskuere – ombord på charterbåden fra Quorning Boats 
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Vejret var flot med solskin hele tiden, der var masser at se på.  

 

Hvis du ikke har set den endnu – så gå ind på  hjemmesiden og se den flotte video fra dagen.  

 

Og der var også tid til et stop og en snak med deltagerne i træffet Brandsø Rundt. Og Jannik fik en tur i 

Epolite, og han huskede redningsvesten – det havde han lovet Kirsten.  

 

En god dag og 2 solbrændte og forblæste mænd der kom hjem, men de måtte nu alligevel hjælpe med at 

plukke æbler – men det er en helt anden historie.  

 

  Fakta: 

Brandsø rundt afholdes af Middelfart Sejlklub. Årets udgave var den 51. af slagsen. 

Der var i år tilmeldt 70 både, hvoraf den 48 fuldførte. 

 

Multihulls Denmark holder altid træf samtidig med, og bådene samles ved Fænø, hvor 

starten følges og der hygges dagen igennem.  
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“Silverrudder Challenge of the Sea”  
 

lyder den meget fine titel på den sejlads I Danmark, som har hurtigst stigende antal 
deltagere, og som sandsynligvis vil ha’ størst antal deltagere i Danmark i 2015. 

I 2012 startede den med 15 tilmeldte både, i 2013 var der 100 tilmeldte og i 2014 
var der 200 tilmeldte, og der havde måske været flere, hvis ikke der netop havde 

været sat et maximum på 200 både. 

 
Sejladsen er en en”mands”sejlads rundt om Fyn, minimum 134 sømil, med start og 

mål fra Svendborg, der sejles efter søvejsreglerne, og ingen måleregler, men bådene 
er inddelt i klasser efter længde, og hurtigste både inden for klassen udnævnes til 

vinder. Flerskrogsbåde har egne klasser/løb, inddelt i under 30 og over 30 fod. Se 
mere her: http://silverrudder.com/index.php?lang=da 

 
Jeg har tidligere skrevet imod OSTAR med henvisning til manglende udkig, men Fyn 

Rundt har jeg sejlet mange gange og det kan godt gøres uden at sove, så jeg 
tilmeldte Havhunden i 2014-sejladsen, bl.a. fordi Peer Zelder fra Kiel lovede at stille 

op igen med sin Maldives 32, så vi kunne få et ’turcatamaran-race’. Det lykkedes 
også at få Brian Tønnesen med sin hottede Maldives 32 med, og senere tilmeldte 

Detlef Andreovits sig med sin Catana 47, den vi så blive døbt under IMM 2013 i 
Warnemünde. 4 turcatamaraner i den store flerskrogsklasse, perfekt. Men kort tid 

inden sejladsen tilmeldte Jens Thuesen sig med sin højt ratede Dragonfly 35 

”Skagerrak”, og så vidste vi alle, hvem der ville vinde. 
 

Hvorfor overhovedet deltage i sådan en sejlads med en tung underrigget 
turcatamaran, når løbsinddelingen for flerskrog er så tåbelig som længde – og man 

kan risikere, at en racertrimaran i version ultima/sport/extreme bliver sat sammen 
med tunge turcatamaraner, - er jeg blevet spurgt? 

Fordi man kan lære sig meget vigtigt som tursejler - er svaret. De fleste succesfulde 
tursejlere er mand/kone + eventuelle børn. Sejler man langt, sejler man i praxis 

singlehanded. Og det er det, man træner i sejladser som Sølvroret: Fungerer 
autopiloten, har jeg strøm nok til den, hvilke sejl kan jeg håndtere i hvilke 

vindforhold uden at purre en vagt, hvor stor en båd kan jeg i praxis sejle (en lille og 
vågen er bedre end…) o.s.v. 

  
Jeg ved godt, at for flerskrogsbåde var det bedre at opdele i turbåde (fast brodæk 

mellem skrogene – nu om dage er vel Neel 45 den eneste turtrimaran) og racere (net 

mellem skrogene), men hvis man gjorde det, ville kølbådene sikkert hurtigt forlange 
noget tilsvarende, og det er meget mere problematisk, og ville føre til krav om 

måleregler, og så var det hele ødelagt. 
 

Har du en turflerskrogsbåd, så deltag og lav din egen vurdering af dit resultat, og lær 
dine egne begrænsninger at kende – og udnyt din båds og dine egne begrænsninger, 

når du sejler tursejlads. 
 

Nå, starten går tæt på efterårsjævndøgn, så Lise, jeg og Django (vores boxerhund) 
sejlede Havhunden til Svendborg d. 18. september, straks da vi havde lagt til kom en 

kontrollant ombord for at checke sikkerhedsudstyr – ingen problemer, vi er jo ved at 

http://silverrudder.com/index.php?lang=da
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udruste Havhunden til ARC-2015…. Fredag går starterne med en halv times 

mellemrum, små kølbåde kl 8, store flerskrog kl 11. Vinden er svag østlig og vil dø i 

løbet af sejladsen, først søndag kommer der reel vind fra nordvest, så det bliver nok 
en lang tur. 

 
Selve sejladsen kan stadig ses på tracking: 

http://traclive.dk/events/event_20140918_Silverrudd/index.php?raceid=60ecab40-
1fd5-0132-2694-10bf48d758ce 

Og der er videoer af starten. Selv startede jeg forsigtigt med gennaker, der er kraftig 
medstrøm og det vil næsten være umuligt at komme tilbage til startlinien efter en 

evt. tyvstart. Ude af Svendborgsund skifter jeg gennakeren ud med den store spiler, 
og begynder at indhente Catanaen.  

 

 
 

Langsommere går det med at indhente Dragonfly 35’eren, men jeg kommer helt op 
til den, for uden ordentlig spilerstage, kommer dens spiler ikke rigtigt fri af storsejlet. 

Imellemtiden har jeg også overhalet en Trident 31 fra starten ½ time før.  

 

http://traclive.dk/events/event_20140918_Silverrudd/index.php?raceid=60ecab40-1fd5-0132-2694-10bf48d758ce
http://traclive.dk/events/event_20140918_Silverrudd/index.php?raceid=60ecab40-1fd5-0132-2694-10bf48d758ce
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Men mellem Horneland og Helnæs er der holdeplads, og alle klumper sammen. Efter 

nogen timer kommer der svag vestenvind under land, og letvægtstrimaranerne 
stikker af og vi ser dem ikke mere. Senere kommer der nordøstenvind til os, så vi 

kommer fremad. Peer Zelder følger godt med 
Havhunden, og Catanaen sætter farten op da 

vinden rummer og frisker lidt. Det er mørkt, da vi 

kommer op til Fænø, hvor vi skal krydse, 
strømmen er nu imod, så jeg har fordel af 

lokalkendskab og får halet lidt ind på Catanaen. 
Da vi forlader den smalle del af Lillebælt, er 

Detlef ca ½ sømil foran, og til min forundring 
trækker han ikke fra mig i de næste 9 timer, hvor 

vi krydser langs Fyns nordside i aftagende vind, 
vi har begge AIS, så vi kan se hinanden i mørket 

og morgendisen.   
 

 
 

 
Så starter Detlef motorerne og går mod Svendborg og det går langsommere i tåge 

med sigt ned til 15 m. Mange både har ikke ordentlige radarreflektorer på, og jeg 

opdager dem først i sidste øjeblik. De små Minitransat 650 har for det meste både 
AIS og ordentlige radarreflektorer – sikkert noget i deres klasseregler? 
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Ved Romsø er der så meget modstrøm og svag vind, at jeg ikke kommer fremad, så 

jeg går ind under land kaster anker og sætter vind-maxalarmen til 2 m/s. Den 

vækker mig 6 timer senere kl 4:15 søndag morgen – vinden er nu nordvest, op med 
sejl og afsted – lidt ude fra kysten blæser det 4 m/s – jeg kunne vist godt være 

startet noget før. Ukompliceret sejlads agtenfortværs ned mod Thurørev – håber ikke 
vinden dør, når jeg skal krydse ind i Svendborgsund, for der er strømmen kraftigt 

imod. Det gjorde den ikke, tværtimod – den frisker lidt og jeg kommer over mållinien 
knap 2 timer før fristens udløb kl 12:00. 

 
Det viser sig at af de 200 tilmeldte både er der kun 41, der har fuldført, af 17 

flerskrog kun 4. En Dragonfly 28 har bedst sejltid af alle; 3 timer hurtigere end 
hurtigste kølbåd (Peter Gustafsson i Blur) 
 

Beretning og fotos fra Lars Oudrup 

 

 

Har du husket at besøge vores hjemmeside ? 
 

Du finder rigtigt mange ”godter” på hjemmesiden.  

 

Der er kalender med de vigtigste begivenheder indenfor træf, udstillinger og kapsejladser. Der er ofte 

nyheder. Det kan være både til salg men også begivenheder indenfor sejlsporten eller link til artikler i andre 

blade og aviser. Du kan genfinde tidligere numre af bladet, medlemslister, referater med mere under 

Medlemslogin. 

 

Under Diverse finder 

du nyttige tips af 

forskellig art, der er alt 

fra havne afstande til 

maritime 

seværdigheder.  

 

P.t. arbejder vi på at 

lave en engelsk 

sproget udgave af 

hjemmesiden. Du vil 

derfor i perioder 

kunne se vores forsøg 

på ændret opsætning 

af siden – så må du 

have tålmodighed med 

os. Du kan dog være 

sikker på altid at 

kunne tilgå de danske 

sider. 

 

Og hvis du ikke har lagt mærke til det er der nu et fint banner i toppen af siden. 

 

Generelt gælder, at hvis du savner noget – omtale af en begivenhed, en nyttig oplysning eller andet – så giv 

besked til redaktionen. Så kommer det på siden hurtigst muligt.   
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En sommertur 
Af Helle 

 

En af de varme dage i sommeren fik vi lyst til en is – og det nemmeste ville selvfølgelig være at hente en i 

sin fryser, men ak der var ikke nogen, hvad gør man så. 

 

Vi kunne have valgt den lette løsning – at køre til købmanden – men det er der ingen sjov i. Så vi valgte, at 

hægte båden på krogen og køre afsted.  

Vi kørte til Agernæs havn, hvor der er en fin bådrampe – lige egnet til 

at sætte Epolite i vandet. Og havnen kan anbefales, da der ikke er så 

stort run på den. Og der er masser af plads til at parkere såvel bil som 

bådtrailer. Så vi fik hurtigt båden i vandet helt uden ventetid.  

 

Først et kort smut langs stranden, så de badende kunne få noget at tale 

om – og vi kunne tjekke – jo vandet er stadig klart og sandbunden fin. 

 

Derefter blev kursen sat mod Bogø. En dejlig tur langs kysten, hvor vi 

både nød at blive kølet af og synet af kystlinien. 

 

Vel ankommet til Bogø 

fandt vi en mulighed for at fortøje længst ude på molen. Hvor 

vi blev mødt af en lille dreng, der gjorde store øjne ved synet af 

epolite, men som hurtigt vendte tilbage til de,t han var igang 

med ”at øve sig i at springe på hovedet i havnebassinet”. Vi 

spadserede op til kiosken, fik hver vores is, som vi nød, mens 

vi – som sædvanlig – måtte svare på en masse omkring båden; 

 Hvor hurtigt sejler den ? 

 Hvis du nu satte en større motor på ville den så sejle 

hurtigere ? 

 Hvor er den bygget ? 

 Hvor kan man købe sådan en (XL byg)? 

 Osv ... 

 

Da vi havde spist vores is, gik vi tilbage til båden og stak til søs 

igen. På vejen ud af havnen mødte vi en båd for indadgående, den snurrede rundt om sig selv for at se vores 

båd. 

 

Da vejret var godt, besluttede vi lynhurtigt, at vi hellere måtte 

se, om der var mennesker på stranden ved siden af Årø havn, 

så vi satte kursen vestpå. Og vi kunne efter lidt tid konstatere 

– jo der var mennesker, og vi sørgede også for, at de havde 

noget at tale om resten af dagen. 

 

Nu var tiden kommet til at sætte kursen hjemad, og på vejen 

tilbage til Agernæs Havn fik vi følgeskab af adskillige 

marsvin.  

Og mødte en enkelt anden trimaran, som viste sig at være 

udlejningsbåden fra Quorning Boats. 

 

Alt i alt tog turen 2,5 time – vi fik vores is – og blev kølet af 

samt havde en dejlig tur. 
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Billeder fra et 

sommertogt 
 

Modtaget fra Lars Oudrup  

 

Lars og Lise var i år på togt til Skotland 

– og giver et kort indblik via billeder fra 

turen 

 

Stor katamaran på Orkney-øerne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loch Ness 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

Regnvejr er godt til at skrubbe båd i: 
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Vinderen af Konkurrencen i nr. 120 
 

Redaktionen har trukket lod blandt de rigtige løsninger og vinderen er: 

 

 Anders Gudmundsson 

 

Som gættede, at det er noget, man lægger dele på, når man 

sprøjtelakerer, og hvor farven har lagt sig lag på lag.  

 

Hvilket var helt korrekt. 

 

Præmien - en flaske vin – udleveres på næste generalforsamling. 

 

 

 

 

 

 

 

Dette nummers  

Konkurrence 
 

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

generalforsamling. 

 

Gæt hvad billedet forestiller og send dit svar til redaktionen på adressen web@multihulls.dk - Frist til 

indsendelse af løsninger er 15. januar 2015 

 

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

 

 
 

  

mailto:web@multihulls.dk
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Turforslag: London / Themsen fra vandsiden 
Af Helle – Billeder Steen John Nielsen og Helle Veland 

 

Da de hørte vi skulle til London denne sommer, var der mange som sagde, at det var dårlig planlægning, for 

det var da ”dumt” at tage til en storby, når det var sådan et varmt vejr. Men vejret var perfekt til den udflugt 

vi havde planer om. – Nemlig en spadseretur i East Molesey. 

 

Vi startede dagen med at finde med undergrundsbanen til Vauxhall, hvor vi skiftede til et South West 

Trains til Hampton Court Rail Station. En togtur på 32 minutter. Hampton Court er endestation, så alle 

stiger af. De fleste skal over broen og over til slottet Hampton Court.  

 

Vi gik ikke over broen men over vejen og valgte derefter at gå ned til vandet (Themsen) hvor der er en lille 

sti langs floden. Her gik vi først forbi en sluse, hvor der på begge sider lå traditionelle lange engelske 

flodbåde og ventede på at komme igennem slusen. Der var tydelig forskel på, hvilke der var arbejds- / 

transport- både, og hvilke der var beboelsesbåde, men afarten udlejningsbåde. Selvom de alle var bygget 

efter samme formel. De knapt så velholdte og måske uden vinduer var til transport, vinduer og blomster 

beboelse, mange blomster så var det ejeren selv, som brugte / boede på båden.  

 

 

Der er som altid liv ved en sluse og denne 

er ingen undtagelse. Der er tydelig forskel 

på dem, der ikke er så vant til det, og dem 

hvor det er blevet dagligdag. 

 

Slusen er nærmest sammenbygget med en 

lille ø, som har massevis af husbåde langs 

bredden, store stationære husbåde – 

sikkert til en helt ubetalelig pris – og også 

her så vi varierende grader af 

vedligeholdelse, men de fleste var i fin 

stand og meget charmerende.  

 

Vi gik lidt videre forbi Molesey Boat 

club, hvor man var i fuld gang med at 
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klargøre en masse scullere . Lidt efter kunne vi  på land se nogle drenge varme op til at spille cricket. Ude i 

Themsen var vi kommet til endnu en ø med masser af husbåde, senere da vi kom hjem og kunne se den på 

et luftfoto kunne vi se, det var en ø med husbåde hele vejen udenpå samt faktisk også indvendigt på øen. 

Måske ikke en helt rigtig ø for den var forbundet med bredden på den anden side, men det kan også være en 

bro, ikke til at afgøre fra den side af bredden, vi var på.  

 

Vi gik videre langs floden, hvor stien ligger 

skyggefuldt under træer og hvor der af og til er 

bænke så man kan betragte dyrelivet med masser 

af andefugle og egern, den ene type i vandet og 

den anden på land.  

Vi møder masser af mennesker, og det er tydeligt, 

at stedet bruges meget af de lokale – 

familier/mødre med børn, cyklister, hundeluftere, 

joggere m.m. 

 

Lidt længere fremme er stien spærret et kort stykke, da de er ved at reparere et eller andet, men der er anvist 

en vej uden om, så vi kan komme videre langs stien uden problemer.  

Lige da vi er kommet uden om får vi fuldt udsyn til Astoria – David Gilmores studie – et vigtigt landmærke 

hvis man er Pink Floyd fan. Den ser fantastisk flot og velholdt ud.  
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Vi går videre og nyder det gode vejr og oplevelsen af omgivelserne. På et tidspunkt kunne vi komme over 

til den anden side med båd, men har undervejs konstateret, at vi ikke vil kunne spadsere tilbage helt nede 

ved vandet på den anden side, hvorfor vi beslutter ikke at skifte side.  

 

Vi spadserer derfor samme vej tilbage, og får derved set tingene fra en anden vinkel. På vejen hjem ser vi 

en af de lokale hyppige brugere komme sejlende hen til slusen. Mor sidder i forstavnen læsende en bog, 

bedstemor og ældste datter styrer rutineret båden og holder den parat til at sejle ind – ikke noget med at 

skulle fortøje og spørge om noget. Og da slusen åbnes sejler de lige ind i den og får elegant lagt til – 

nærmest uden at slippe bogen. 

 

Vi går nu over broen mod Hampton Court, men går igen langs 

stien hen til billetsalget for bådene til London. Fra Hampton 

Court en sejltur på 3-4 timer afhængig af strøm og modstrøm 

samt trafikken på floden. Vi er heldige, og der er kun ½ times 

tid til, der er afgang.  

 

Om bord på båden kommer vi til at sidde under et halvtag helt forrest fremme – så der er fint udsyn uden at 

vi bliver brændte i toppen.  

 

Turen ind mod London giver et godt indtryk af livet på og omkring Themsen på en ganske almindelig 

sommerdag. Der er alle mulige bådtyper og alle typer af huse – og ikke mindst masser af liv.  

Vi møder andre turistbåde magen til den vi selv er på, men også nogle som er i endnu ældre stil – som en 

hjuldamper – se billede ovenfor – og tættere inde mod City af London de moderne katamaraner, der 

nærmest fungerer som 

vandbusser, der kan tages et eller 

flere stoppesteder. 

 

Vi ser også, hvordan man kan 

gøre når man nu så gerne vil have 

en katamaran og kun har et par 

kanoer.... 

 

 

 

 

 

 

 

Og Beatles er også repræsenteret – eller deres gule undervandsbåd – så kan man altid overveje om sangen 

kom først eller båden her ved floden. 
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Og på turen kommer man igennem en række sluser og sejler under flere af de kendte broer – og det er altid 

spændende om man kan kende dem nedefra – hvis ikke kan man søge hjælp i en brochure om turens 

landkendingsmærker – det kræver dog, at man har husket at tage en, der hvor man købte billet.   

 

Ved en af sluserne var der en flok drenge som legede på paddleboard, de ville vist se hvem der turde blive 

ved længst tid mens bådene var på vej ud af slusen – eller også skulle de bare imponere de 2 piger, der stod 

og så på. Det er vist det samme over hele verden.  

 

Og ikke alt er flot langs floden – der er også steder, hvor det 

ser ud som om de både, som ingen helt vil kendes ved samler 

sig – måske sammen med alt muligt andet (rod), som man 

ikke lige ved hvor man skal gøre af. 

Men det er også en del af livet ved floden, og med til at gøre, 

at det andet bliver flottere. 

 

Og vi var så heldige, at det var ebbe – og dermed 

kunne vi se forskellen i vandhøjderne meget tydeligt 

– Det er med at planlægge at komme afsted, mens der 

er vand, for ellers kommer man ikke afsted... 

 

Jeg slutter af med et billede af et andet London ikon: 

Battersea Power Station, som er under renovering, og 

genopstår efter årtiers forfald. Det er nordeuropas 

største murstensbygning og den er kendt for sin Art 

Deco indre – men af de fleste er den nok kendt for at 

have indgået i musikvideoer – og ikke mindst for 

forsiden til Pink Floyd albummet: Animals.  

 

 

 

Alt i alt en anbefalingsværd tur – som vil aldrig vil 

være ens fra gang til gang.  
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Nyt omkring IMM 2017 
 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med at planlægge IMM 2017. 

 

Arbejdsgruppen består af følgende personer: 

 

 Anja 

 Kent 

 Jannik 

 Steen 

 Helle 

 

Gruppen har været rundt og besigtige havne på Fyn og Trekantsområdet og vurderet på hvilke, der kan være 

interessante.  

 

De vigtigste kriterier har været 

 

 Adgang til vand og el 

 Plads til at vi kan være i havnen – helst samlet i et bassin 

 Plads til at vi kan have bad, toilet, telte, bænke og borde og andre ”udenomsfaciliteter” 

 

Der er ikke mange havne, der opfylder kriterierne. 

 

Vi har udarbejdet en kort præsentation af IMM, således at det fremgår hvilken type arrangement, der er tale 

om.  

 

Vi er nu i kontakt med de forskellige udvalgte havne, for det er ikke nok, at vi gerne vil være der – de skal 

også ville have os.  

 

Vi har endnu ikke lagt os fast på hvilke datoer, IMM skal afholdes på, da vi gerne vil kunne indrette os efter 

de muligheder, vi kan få hos havnene.  

 

Når vi har fået fastlagt hvilken havn, det bliver, vil vi arbejde videre med planlægningen, da vi så kan 

begynde at få et overblik over, hvad der er af eksisterende faciliteter på havnen og i området, og hvad vi 

selv skal etablere.  

 

Vi kan stadig godt bruge ide-folk og hjælpere.  

 

Fra Kassereren 
 

Husk kontingent skal betales senest den 31.1.2015.  

Kontingentsatserne er uændrede i 2015.  

 

Hvis du har ændret kontingentgruppe, fordi du har nået 

pensionsalderen, så skriv det på din indbetaling, da jeg ikke 

har alles fødselsdage.  

 

Husk også at angive navn og adresse eller navn og medlemsnummer.   
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Dragonfly 25 
 

Vi følger udviklingen af den nye ”baby” dragonfly på 

nærmeste hold og orienterer jævnligt på hjemmesiden, så husk 

at holde dig orienteret der.  

Hver gang der er nyt kommer det som en nyhed, som du kan 

finde på forsiden i en periode. Ellers finder du det under 

artikler.  

 

 

Quorning Boats har netop frigivet 

det endelige design af den nye 

Dragonfly 25. Der bliver en 

standard og en sport version. 

Prisen for en standard udgave incl. 

Storsejl og selvslående fok samt 5 

hk udenbords motor er euro 

69.900,- ex VAT.  

 

 

Verdenspremieren vil finde sted 

på BOOT i Düsseldorf, som finder 

sted i perioden 17. – 25. januar 

2015.  

 

 
 

 

Flere billeder og specifikationer på vores hjemmeside eller hos www.dragonfly.dk 

 

  

Design stillet til rådighed af Quorning Boats 

Endelig udgave af form nr. 1 

Formarbejde igang på hovedskot 

http://www.dragonfly.dk/
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Hjemtur med Mevoy 
 

En beretning i ord og billeder fra Lise Gerdes og Lars Oudrup – anden del 

 

Søndag 11.5.2014 

 

Vi sov alle rigtigt godt, selvom Lars havde svært ved at få varmen ordentligt og var vågen flere gange i 

løbet af natten, og alle stod op ved 7-tiden til morgenmad med ristede croissanter og frisk rugbørd, youghurt 

og kogte æg, som desværre blev hårdkogte, fordi jeg glemte tiden til fordel for ovnen og grillen – jeg får 

chancen igen i morgen ;-)). 

 

Verjrudsigten er vigtig, så den stratede vi med efter morgenmaden, så alle havde gang i PC’ere, Mac’s, 

mobiltelefoner, ipads – hvad gjorde vi før alle de nye tekniske ting ?? Alle fik ved samme lejlighed 

opdateret sms’er, mails og videre, da havnen har gratis WI-FI og selvom hastigheden ikke var den hurtigste 

lykkedes det dog at få mange ting på plads. Karen og jeg tog turen til det samme supermarked for indkøb af 

ekstra kartofler, gulerødder, løg, dåse med champignon, dåser med flåede tomater, staniol, et dejligt 

FRANSK-brød til frokost og senere ristning. 

 

Dejlig frokost, Mevoy-cafeteriet havde lukket, så der blev dækket op i restaurantetn med lækkerier, 

rugbrød, fransk rullepølse, der skulle piftes op med sennep, friske tomater og tørret skinke og til sidst fransk 

spegepølse og ost på det nye franskbrød. Te til. Så en lur til halvdelen af besætningen, jeg fortsatte med at 

skrive beretning, så jeg ikke kom for langt bagud med den. Og Lars og jeg nåede op til havnekontoret for at 

forlænge opholdet med en overliggerdag i det meget blæsende vejr. Vi lånte os frem til vandslanger hos 

ham. Det var noget af en Storm P løsning. Masser af joller tilhørende sejlklubben lå bagved kontoret. 

 

Vi fik derefter tanket helt op igen med vand, så vi kan 

sejle det længere, hvis det viser sig, det er ok rent 

vejrmæssigt. Ikke diesel endnu med trekvart fyldte 

tanke. 

Den flydebro, vi lå ved, blev ofte oversprøjtet af de 

kraftige bølger, der blev sendt indover molen, enten 

op igennem ved plene eller direte over molen, når den 

voldsomme vind sendte vandet i kaskader videre. 

Gangbroen op til landenden af molen var ret besværlig 

at entre ved lavvande, fordi der vikelig var stor forskel 

på ebbbe og flod af størrelsesordenen ca. 4 m og 

tillagt de hårde vindpust – som flere gange var oppe 

på 24m/s herinde i havnen. Flere fastliggende skibe 

helt inde ved den faste mole tørrede simpelt ud, så de 

lå med luft under sig og lænede sig til molen ved ebbe. Solen er fremme, men med hurtige skyer.  

 

Mandag 12.5.2014 

 

Vejret ser ud til at løje en lille smule, men ikke meget så på skippermøde blev alle enige om at strate ud og 

kikke på forholdene, da kl. Var 7.10, vi kunne jo altid vende om. 

Vi kunne se tænder på havet udenfor havnen, 20m/s og vi fik da også bølgerne direkte forfra med skum for 

boven, da vi gik ud samtidig med en lokal fiskerbåd, som mest af alt ligende en blanding af lastbil på den 

bageste del og en lille fiskekutter fortil. Den havde mange plastkasser og blå tønder på ”ladet” til fangsten.  

Den lokale båd tog genvejen til styrbord ud mellem de for ham kendte klipper, mens vi styrede Mevoy 

gennem den afmærkede reglementerede vej ud til bøjen, inden vi drejede styrbord på vores videre færd for 

begge motorer, og da først vi var drejet, blev det så god som ren lænsesejlads. Skyet, men med opklaring i 
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syne, køligt og stadig blæsende 12-15 m/s. Autopiloten virker, så vi mener, den har manglet strøm, da vi 

kun sejlede for sejl forrige nat, og i det hårde vejr brugte mere strøm til opgaven. 

Fokken kom op i fuld udrulning ved 8-tiden, og vi så flere flokke af rekongoserende suler, med deres lange 

gule næb.  

8.30 kører autopiloten stadig upåklageligt, vi har den styrbords motor kørende, så der er ordentlig 

strømforsyning til den, da vi mener, det kan have været årsag til dens strejke under det første hårde døgn, 

hvor begge varslukkede og Mevoy kun gik for sejl. 

Der er lavet ny vagtplan med skifteholdsvagt á 3 timer, og den startede til frokost kl. 12 med Niels og Karen 

starter fra 12-15, så Lars og jeg 15-18 og så fremdeles. Vi har desværre regnet med en ikke eksisterende 

tidevandstabel som værende med i det elektroniske søkort, så Lars prøver at lave en erfaringstabel udfra 

vores erfaringer med de eksisternede forhold, og udfra det ville de være ok af nå De Engelske Kanaløer på 

bestemt tidspunkt.  

Det viste sig senere ikke helt at stemme, men aftensmaden lavede Karen, mens Lars og jeg havde vagten, så 

kunne vi spise aftensmad – stegt svinemørbrad pakket ind i bacon med ovnbrasede kartofler og gulerødder 

og saucen fra igår piftet op med skyen fra mørbraden, og vand for ikke at sløve opmærksomheden natten 

igennem.  

Skydevinduet mod cockpittet har fået en mindre skade efter de hårde vindstød, der gør det svært at lukke 

den med forsigtighed. Den får derfor lov at stå på klem i første position, så vi kan komme ind og ud uden at 

skulle bakse unødig emd den, når vi har vagt især denne første nat med skaden. 

Under Niels og Karens vagt 00-03 erfarede vi så følgerne af vores ikke så heldige tidevands beregning – 

Mevoy sejlede i kraftig modstrøm mellem Kanaløerne og sejlede kun 4 sm på deres 4 timer plus nok en 

time mere, da vi overtog roret. Ret frustrerende, der manglede ikke vind, 15-17 m/s men strømmen fra 

tidevandsændringen var virkelig kraftig og snurrende rundt om den sidste ø og vendte som modstrøm, så 

først kl. Ca. 04 kunne vi se, da vandet kom tilbage gav det godt 2-3 knob mere fart. 

Det så på søkortet fuldstændig ud som, om vi praktisk taget ikke havde rykket os. 

 

Vi kom udenom ca. kl. 04 og så gik det pludselig meget bedre, fokken og stadig den ene motor gav 6-8 

knob – stadig godt pakket ind, da det ikke er varmt, men faktsik har vi undgået regn, den smule vi har fået 

er gået hurtigt over. 

 

Kl 15 er solen på himlen, Karen og Niels får vasket det værste af på dækket, så det er en ren båd vi 

overtaget til vores vagt. Karen og jeg har været et smut på fortrampolinen i solen tidligere, indtil der kom et 

sprøjt op igennem netværket fra en bølge ind på siden, så var det ind igen. 

En stille vagt med den ændring, at nu begynder vi at få flere både med AIS ind på søkortet, fiskerbåde, 

passagerskibe og især sidstnævnte kommer bare hurtigt og er lige så hurtigt væk igen med tre gange vores 

fart, er det logisk. 

 

Lars kunne læse ved roret, og jeg kunne i perioder hellige mig strikkepindene i cockpittet og nyde den nu 

mere og mere jævne sejlads med aftagende medvind, som kun påvirkes ret kraftigt, når vandet enteen stiger 

eller falder de 4 gange i døgnet. Vi har stadig motor på, men skifter fra den ene til den anden for at få dem 

til at køre nogenlunde lige mange timer. Der er også den forskel, at styrbords motor sørger for at give varmt 

vand i tanken til både opvask og dush. 

Æggekage med bacon og rugbrød fyldte maverne ved vagtskifte kl 18, og dertil en øl, som vi ellers ikke har 

kunnet pga vejrliget. 

Solen er stadig oppe nu knap kl. 18, vinden V 5-6 m/s og log 5 sm, da strømmen er vendt til den gode side 

igen og er med os. En stille og rolig nat har taget sin begyndelse i vores vagt, og den fulde måne er på sin 

plads på den østlige himmel og overtager lyset efter solen, da den endelig gik ned kl 21.30. 
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Vi holdt øje med de få skibe og både, der er i området via AIS, og det viste sig, at de fleste var fiskerbåde, 

nogle gange lå de så tæt sammen, at det ikke var til at skille dem ad på søkortet, før der var zoomet 

tilstrækkeligt ind. Radarbilledet og søkortet kunne vises som lagt ovenpå hinanden, så det var nemt at få 

kendemærker og oplysninger på de forskellige objekter.  

Det var første aften, vi ikke kom til at fryse lige så intenst og hurtigt som som i de første aftener, trods lige 

grundig og varm beklædning, og vi fik hvilet meget bedre i frivagterne, så timerne fløj afsted til kl 00 med 

skifte og med udsignten til at nå Boulange, som er havnen før Calais, og den havde vi besluttet os for at gå 

ind i, få sovet og købt ind og kikke efter diesel, selvom vi her halvvejs på turen efter displayet var forsynet 

med 2 halve tanke. Vi gik straks til køjs og satte vækning til halv 3, så vi all ekunn evære på dæk til 

havnemannøvre. Vi kunne se lyset fra havnen ude i horisonten. 

 

Alt gik efter planen, så vi var oppe i god tid, og det passede med vi få minutter efter kunne gå ind side om 

side med to gamle fiske-rotter i deres kuttere. De vidste lige hvor de skulle hen, mens vi andre måtte sejle 

mere målrettet, søgende efter en plads, og den fandt vi nemt ved en endemole på flydebroen helt inde ved 

havnekontoret, og fik ved fælles hjælp lagt Mevoy fortøjret godt. 

Successen blev fejret med en Whiskey kl 03.45 og ”natmad” og så ellers ned i køjerne alle mand, så vi 

kunne sove nogle timer, inden vi sejler videre efter indkøb af ekstra supplerende, udgåede madvarer. 

 

Onsdag 14.5.2014 

 

OP igen kl. 8.00 til morgenmad med spejlæg, den sidste skorpe rugbrød og ristede croissanter fra forleden, 

samt solskin. 

N + K køber ind, jeg går på udkik efter dieselolie, efter Lars havde vasket op og fjernet affaldssække og 

poser.  

Jeg fik en lang gåtur ud af min del af opgaverne, men ikke diesel; den, der er, er i nærhedeen udenfor 

kontoret, som dog var lukket, men ikke mere, end fogeden dukkede op for at kræve sin betaling. 
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Jeg kom på som sidste – motorerne snurrede allerede, og så ellers var vi afsted kl. 10.30. Ikke så voldsomt 

med vind og dønninger i starten, men det tog til med vind fra N, 4-5 m/s, og efter små 2 timer kunne vi rulle 

fokken ud, og det gav da 1 kn mre. 

 

Senere øgedes vinden og dermed farten, og nu kunne vi tælle mange flere lystbåde, nu vinden var aftaget 

noget i forhold til de meget blæsende første dage. 

Formiddagsvagterne tog vi ikke så nøje og dagen 

fløj afsted, kun afbrudt af formiddagskaffen med den 

nyindkøbte te, Karen satte igen dejen til et nyt 

landrugbrød i formen og det duftede lifligt fra 

cockpitbordet, hvor det netop er sat til afkøling. 

 

Ved Dunkirt Channel – indsejlingen dukkede et stort 

lastfartøj op og gik høfligst bagom efter en lille 

pause, så vi kunne se hans intention. 

 

Vinden N ved 14-tiden og vi sejlede 10 til 10,4 kn 

med begge motorer i brug samt kun fokken ude. 

Karen står for middagen, det styrer hun med ”Hård 

hånd” til alles tilfredshed og det blev kødsovs og 

pasta en times tid seneree, eftersom vi også var startet det senere fra Boulogne, så vi kan holde varmen til 

nattekulden. Rorsmandsjobbet går på skift under måltiden, så der er udkik, selvom der ”skaffes”, og det 

fungerer perfekt, og vi glider tidsmæssigt over midnat og tager stille hul på en ny dato.  

 

Torsdag 15.5.2014 
 

Der var til en forandring rokeret rundt på nattevagterne, efter de havde været noget på standby i løbet af 

onsdagen, hvor vi først gik ud 10.30, så vi havde vendt det ”modsat” til det ”vi plejede”, solnedgang og 

tilsvarende solopgang oplevede vi så på den måde. 

Natten gik med udkik, digitale søkort, så vi selv kunne vænne os til det, vi har endnu ikke haft papirkortene 

oppe, men de tjener som ekstra sikkerhed, dersom hele baduljen af elektronik skulle gå ned.  

Vi lånte Kjeld Petersens fra Århus’s papirkort med, men havde endnu ikke gjort brug af dem. 
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Vi besluttede os for at gå til Eimuiden for at tanke diesel, nu vi ikke havde fået på i Boulogne og her var vi 

11.30, lagde til ved tankstedet, og så kan det 

ellers nok være, vi fik besøg. Først kom 

tolderne og ville se alle bådpapirerne og pas 

på os alle 4 ombord, og næsten samtidig blev 

vi bordet af kystpolitiet, der ville vide, 

hvorfor vi ikke havde svaret på VHF, da de 

åbenbart havde kaldt os fra den helikopter, 

der længe cirklede ovenover os, for til sidst at 

opgive. Hverken Lars eller jeg havde hørt 

opkaldet på kanal 15, så de må have brugt en 

anden kanal, som vi ikke havde watch på. 

Den forklaring godtog de, udleverfede atter 

passene og gik fra borde, og kort tid efter 

forlod tolderne også Mevoy, men skulle lige 

have et ekstra billede af sig selv OG båd. 

Meget sympatiske folk. 

 

Der var varierende grader af modstrøm, og vi ”driller” Niels med, at det mest var ham, der var ved roret i de 

rigtig slemme ”modgifts-perioder”(som vi omdøbte modstrømmen til), der hører sammen med tidevandets 

skiften. Autopiloten fungerede nu upåklageligt også i takt med, vejret havde artet sig til det bedre med 

faldende vindhastighed (7-8 m/s), og en mere passende retning til vores brug SV 3. 

Karen lagde dej til varme hveder her til bededagsaften, det var nok lidt for koldt i temperaturen til, de 

hævede så meget, de kunne ”vokse” sammen, selvom de blev sat til lidt hævelune i ovnen. 

 

Efter bagning af hvederne var ovnen varm til at kunne stege dejlige marinerede kyllingelår i bradepanden, 

lagt ovenpå de forstegte selleri, gullerødder og kartofler, krydret med masser af hvidløg, der fik cockpittet 

til at dufte som en bedre italiensk restaurant. Forretten en porresuppe og igen blev rorsmandsposten delt op 

under måltidet mellem Niels og Karen, så der var bemanding på broen.  

Vi var kommet til stedet, hvor vi kunne runde de første Vestfrisiske øer umiddelbart efter, og det gav os en 

mere gunstig vindretning. 

Lars gik til ro, jeg tog oprydningen og opvasken, mens Niels og Karen fortsatte deres vagt. Jeg havde fået 

en lur om eftermiddagen, strikket i solen på 

cockpittet, så jeg nåede også en dush, inden 

jeg gik ned for at varme Lars en smule, da 

han var blevet ret kold. Ingen søvn på dette 

tidspunkt til mig, men jeg nøjedes med at 

blunde til, vi atter skulle op til vores vagt 

kl. 21.  

 

Denne vagt startede med, at vi fik de 

nybagte og ristede hveder fra risten på 

gasblusset, serveret med lurpak smør, 

skære- og blåskimmelost, og 

brombærmarmelade. De hveder, der ikke 

blev spist ved denne lejlighed blev brugt 

som grundlag for natmaden i måneskinnet, 

der hjalp os og gjorde vores nattesyn en 

ekstra tjeneste. Månen stod op stor og rød 

kl. 22.30, solen ned 21.30. 

 

                                              Fortsættes i næste nummer  
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HUSK                At tjekke kalenderen på hjemmesiden    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Jeg vil gerne hjælpe 

med at planlægge 

IMM – hvad gør jer ? 

Du kontakter Anja – enten på mail 

eller telefon – så er der også en 

opgave til dig 
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Salgsannoncer 
 

Maram, Genovevo de la O 

Søsat 1980 

Pris 50.000 euro 

Email: per.georen@gmail.com 

 

Dragonfly 1000 – Tolerance 

Bygget 1992 

Pris 79.000,- euro (VAT paid) 

Email: henrik@boerupsand.dk 

 

 

Distans 75 

Bygget 1973 

Nu nedsat til Dkr. 90.000,- 

Email: goranspc@hotmail.com 

 

 

Havkat 27 Special 

Wombat 

Pris kr. 139.000,- 

Email: villadsenjan0@gmail.com 

 

Anker 35 kg 

Ny pris kr. 1.500,- 

Email: post@loyd.dk 

 

Påhængsmotor – TOHATSU MFS 8 9.8 sælges 

Fra 2006 

Email: eig@ramboll.dk 

 

Havkat 27 – Nemo – sælges 

Renoveret og nyistandsat 

Pris: DKK 225.000,- 

Email: Privat@LnTeknik.dk 

 

 

Strider 24 fods catamaran sælges 

Email:kul-hans@online.no 

 

 

Havkat 36 sælges 

Email: fredrik.sporrong@telia.com 

 

Ravnen 33 fods Catamaran sælges 

Ny pris 490.000 DKK 

Email: per.moerch@mail.dk 

 

Se flere detaljer på hjemmesiden.  

For at læse tidligere bragte annoncer – se hjemmesiden.  

mailto:villadsenjan0@gmail.com
mailto:eig@ramboll.dk
mailto:fredrik.sporrong@telia.com


Side 31 

 

 

Kontingent 2014 
 

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. 

 

Fra 2014 betaler efterlønnere ordinært kontingent 

 

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.  

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

 

Afs.: Multihulls Denmark 

Anja Nøttrup Greve 

Engtoften 2 

5320 Agedrup 

Anders Bastiansen – first ship home – Sølvroret 


