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Formandens klumme 
 

 

Vintertid er juletid. 
 

Ja, det er ganske vist, julen nærmer sig med 
raske fjed. 

 
Men vinteren er ikke kun jul. 

 
Det er også tiden, hvor mange bådejere 

pusler om båden. Hvor man lige får 
udbedret det utætte beslag, får monteret 

den der ekstra hylde, eller får givet motoren 
et grundigt eftersyn. 

 
Har man båd, er der altid lige det sidste, der 

skal udbedres eller forbedres. 
 

Står man tørt og måske endda varmt, er det 

jo ganske hyggeligt :-) 
 

Når det gælder min egen båd, ja så er den faktisk allerede forårsklargjort, så det er 
bare lige at smide den i vandet, når vejret igen tillader det. Vi har dog valgt at 

fortsætte vores onsdagssejladser her efter, at kapsejladssæsonen er overstået, så nu 
sejler vi jo ikke, men besætningen er fortsat med forbedring og renovering af nogle 

områder af båden. 
 

Det er i det mindste noget, der kan gennemføres på trods af corona-situationen. Vi i 
bestyrelsen havde jo håbet, at det var ovre for lang tid siden. I foråret udskød vi jo 

generalforsamlingen, og vi har valgt ikke at arrangere medlemsmøder, før vi har en 
tro på, at de kan gennemføres uden risiko for medlemmerne. 

 
Vi må nok forberede os på, at corona vil husere et godt stykke tid endnu, så i 

mellemtiden håber vi, at I enkeltvis eller i mindre grupper mødes og hygger om 

hinanden. 
 

Brug også klubbens facebook-side. Den er der for at blive brugt. Lad os få dialogen 
op, udveksle erfaringer, kom med ideer til projekter og forbedringer, del billeder fra 

årets sejladser og ture. Eller del links og planer for næste års destinationer. Ja lad os 
få gang i “klubben på distancen”. 

 
Indtil foråret….i ønskes en god vinter, og ikke mindst god jul, når vi når så langt. 

Heldigvis kommer julemanden helt sikkert med lige det ekstraudstyr eller den 
dingenot, du netop mangler til båden :-) 

 
Med vinterlig sejlerhilsen 

 
Kenny  
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Fra redaktøren 
 

Så er det atter tid til et blad. 

 
Denne gang med slutningen på Pers anskaffelse af nyt udstyr i Flensborg og andre 

spændende beretninger. 
 

Der er opfordring til deltagelse i Sjælland Rundt På Indersiden – måske en ide til 
næste år. 

 
Du finder mange små spændende artikler og indlæg  

 
God fornøjelse med læsningen   Helle 
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SRPI – den hyggelige kapsejlads Sjælland 

Rundt På Indersiden 
 

Hvert år omkring Skt. Hans afholdes SRPI, der er en weekendkapsejlads rundt i 
Roskilde Fjord og Isefjorden. I år var 25. gang.  

Den samler efterhånden mange sejlere, vel omkring 200, og der er et flot 
flerskrogsfelt. Vi starter ved Selsø Hage, som ligger mellem Roskilde og Jyllinge.  

 
Vi er efterhånden blevet fine venner, vi flerskrog, der hvert år møder op til ædel 

kappestrid og får pudset materiellet og bådhåndteringen af. Der plejer at være tre 
Dragonfly 800 SWR, en DF 920 racing, en DF 920 cruising, en DF 25 (den gamle 

model), en Ferrier 22, og en DF 28.  

 

Det er lykkedes os hver især at vinde, det er lidt med, hvor hårdt vi sejler, om 
rurerne er skrabet af, om der er investeret i nye sejl og den slags.  

Mads Falkow i hans DF 920 racing ”jerner den max”, som han siger, d.v.s. strammer 
storskødet og fokken helt urimeligt, og får så ganske ofte flænget storsejlet. Henrik 

og Tina kommer sejlende helt fra Svanemøllen hvert år uanset vejret. Det samme 
gælder de raske folk i DF 920 cruising, som er hjemmehørende i Skærbæk. Peter 

sejler i sin ekstremt flot hjemmegjorte Ferrier 22. Den vejer kun omkring 600 kg. og 
planer selv i let vind. Heldigvis får han et pænt handicap, og når det blæser hårdt, 

har han visse problemer.  
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Det kunne være sjovt, hvis nogle flere kom med. Vi mødes som regel hos Per ved 

Skuldelev fredag aften og griller sammen, mens bådene ligger for svaj udenfor hans 
sommerhus.  

 
Lørdag morgen går det løs, og 

lørdag aften samles vi i Lynæs og 
griller sammen og hygger os så 

meget, som nu coronaen tillader.  
Søndag er en ret kort distance, og 

det giver tid til at sejle hjem for 
dem langvejs fra.  

 
Fotoet her er af mig selv – sagde 

hunden – der er tvunget til en 
risikabel balancegang ud på 

bovsprydet for at fikse 

rullegenuaen på min DF 800 SWR 
under SRPI i juni.  

 
Måske ses vi? 

 
Mange hilsner 

Sven Scharling 
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10-10-2020  

Multihull 

Mærkedag! 
 

Af Per Mørch, Kachina Comanche 32 
 

 

Okay, måske lidt store ord, men det var 
det i hvert fald for mig. Jeg skulle intet 

mindre end ud og sejle i verdens 
hurtigste Tobago 35, en af Fountaine 

Pajots største succeser. Super skøn 
katamaran, hvoraf 3 findes her i 

Danmark. Caren i Nivå, Lunde i Holbæk 
og Pen Trech i Vordingborg. 

 
Nu er det jo min påstand, at det er 

verdens hurtigste, men alle er 
velkomne til at udfordre den påstand. 

 
Bo var ude at sejle med mig i min 

Comanche 32 katamaran i august. Fed 

tur og efterfølgende begyndte Bo at 
tage duelighedsbevis og flirte med 

tanken om måske at købe en båd.  
Han begyndte at se på nettet, og vi 

kommunikerede. 
 

 

Jeg aftalte med Alan i Vordingborg, at 

Bo og jeg kunne komme og få en tur. 

 
Så lørdag 10. 10. kl.10 ankom Bo og 

jeg til Alan. 
 

Alan er en super fin fyr, som jeg har 
kendt i mange år. Vi har haft mange 

fede multihull oplevelser. Træf, 
kapsejladser og besøg på Fountaine 

Pajot værftet i 2004. 
 

Alan serverede kaffe og basser, og Bo 
så bådens indretning. 

 

 
 
Alan har sat en 1,5 meter højere 

drejbar vingemast på. Han har også 

netop i år investeret i et kæmpe 
storsejl med en meget større kappe, 

som er gjort mulig ved, at der i toppen 
er en sejlpind, som rager halvanden 

meter ud. Sejlet er lavet af noget 
meget eksotisk materiale, som er 

meget let og samtidig stærkt og 
selvfølgelig….rasende dyrt! 
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Alan fortalte Bo om alle de små fede 

detaljer, båden har. Selvslående genoa, 

ror til styring af mast (storsejl), 4 
skåret hal til styring af løjgang, store 

selvskødende Andersen spil. Etc. Etc. 
 

 

 
 
 

Da vi havde drukket kaffe, sejlede vi 
ud. Båden er forsynet med to næsten 

nye Volvo Penta 2002, altså 18 hk 
diesel motorer, der næsten ikke kunne 

høres! 
 

Båden har hydraulisk styring, så alt 
foregår som en leg! 

 

Vi sejlede fra Vordingborg sydvest ned 
mod Stubbekøbing. 

 
Da vi kom lidt uden for havnen, satte vi 

sejl! 
 

Da både genoa og storsejl var justeret, 
gik det hastigt ned ad mod Farøbroen 

og ned i Grønsund. Vinden var lidt 
ustabil fra vest / sydvest. Med 6-7 

m.sek holdt vi let 6-7 knob.  
 

Der kom mere vind, og vi mærkede 

tydeligt pustene, som gav en kraftig 

acceleration. Båden var hele tiden i 
super god balance, og det var en meget 

komfortabel tur. På mindre end en time 
var vi ud for Stubbekøbing. 

 
 

 
Bo styrer. 

 
 

Alan har fået monteret en dejlig bøjle 
og en vindskærm, som giver fint læ. På 

cockpit kanten sidder der bøjler, der 
indeholder et cockpittelt, som hurtigt 

kan slås op.  
 

Som Alan fortalte: ”når man kommer i 

havn på en småkølig dag, op med 
teltet, tænde for varmen og så med 

åben dør til salonen, så bliver det 
meget komfortabelt!” 

 
Alan har i år også monteret ny 

vandvarmer, der giver 50 liter varmt 
vand, som sikrer 10 minutters langt 

brusebad. 
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Da vi er ud for Stubbekøbing, vender vi 

og indhenter hurtigt en Albin 25 
motorbåd, som overhales i et snuptag! 

Vinden er lidt mere nordlig, og vi kan 
ved at gå tæt til vinden komme op 

under Farøbroen igen.  
 

 

Nu slipper vi fri af læ fra land, og vi 

falder 20-30 grader. Samtidig øger 

vinden, pendler mellem 8 og 10 
sekundmeter – i pust måske 12. Nu 

tager fanden ved Pen Trech, og vi 
ligger på mellem 10 og 13,8 knob. Det 

er fantastisk for en 35 fods 
turkatamaran. Wauv. Snart er vi ved 

Vordingborg Havn, tager storsejl ned 
og ruller forsejl ind. 

 
Vi sejler ind. Vel fortøjet på pladsen 

spiser vi nogle dejlige platter, som Alan 
har taget med. Vi sludrer og sludrer, så 

hyggeligt. 
 

Vi siger tusind tak til Alan for i sandhed 

en skøn tur. 
 

”Overvejer du at sælge denne dejlige 
båd Alan?” spørger jeg. ”Ja, skal måske 

have noget mindre motorbåd??” 
 

Venligste sejlerhilsner 
 

Per
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Tak til Jannik, Ib og Lars 
 

Hej Jannik, Ib og Lars. 
 

Jeg vil gerne sige jer tak og give jer ros for den spændende historiske beretning, I 
skrev i vores blad nr 138. 

 

Jeg synes, at det var rigtig interessant at få jeres forklaringer på, hvad der skete 
dengang, og hvordan I opfattede det. 

 
Jeg har været med siden 1979, hvor jeg købte min første båd, en Trident 27. Jeg 

besøgte også dig Lars, for at se på den Havkat 27, som du var ved at bygge. 
Jeg havde læst en masse om flerskrogssejlads, og jeg fik tip fra flere i klubben. Jeg 

havde jo ikke sejlet før. Det var jeg meget glad for. 
 

I en periode, hvor Per Mørch var 
formand, var jeg kasserer i klubben. 

Det var interessant at komme med i 
bestyrelsen. 

 
Nu har jeg kun min radiostyrede 

modelbåd "Firkløver", som er en 

kølbåd med en højde på 206 cm og 
længde på 175 cm. Den vejer 20 kg. 

Den sejler af og til i Roskilde fjord. 
Det er sjovt, men ikke det samme. 

 
Tak igen I tre for jeres beretning. 

 
De bedste hilsner 

Bjarne 
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Så på land igen! 
 

 

 

Af Per Mørch, Kachina Comanche 32 
 

Efter en skøn lang sommer, hvor jeg 
har kunnet nyde min første sæson som 

pensionist, er Kachina nu atter trygt på 
land i hjemhavnen Jungshoved 

Kirkehavn ved Præstø. 

 
Jungshoved Kirkehavn består af to 

dele, det vi kalder Nordhavnen og 
Sydhavnen. Havnen er ejet af Nysø 

Gods, er totalt fredet af historiske 
grunde, og da den ligger klods op ad en 

kirke. Hvis I aldrig har været der, så 
kom og se. Jungshoved Slotsruiner 

vidner om det slot, der lå her engang. 
Når kongen i middelalderen gik fra 

København til Vordingborg med følge, 
overnattede han på Jungshoved Slot. 

Slottet havde stor betydning ved 
svenskerkrigene, GøngeHøvdingen og 

alle de spændende ting, der skete i de 

år. 
 

Sydhavnen er blevet renoveret i år, det 
er blevt monsterflot, og vi er meget 

stolte. Nu har vi fået fondspenge 
250.000 kr. og skal nu i gang med 

Nordhavnen, hvor jeg ligger på nr. 00. 
Det glæder vi os meget til. 

Sommertogt 2020. 
 

Igen i år skulle min vigtigste tur gå til 

Flensborg. 
 

Måske kan nogle af jer huske fra mine 
tidligere fortællinger, at jeg skulle have 

lavet fire dele hos Lee Sails i Flensborg. 
 

Jeg skulle have lavet en Sprayhood, en 

Lazybag, et Cockpittelt og et cover til 
mit rat, som jeg sidste vinter belagde 

med læder! 
 

Det var meget besværligt og 
frustrerende sidste sommer, for 

Andreas fra Lee Sail nåede kun at tage 
mål til Sprayhood og Lazybag. Så jeg 

måtte tage hjem uden nogle dele, da 
Andreas skulle på ferie. 

 
I august var Sprayhood og Lazybag 

færdige, men da jeg vidste, at jeg 
skulle til Flensborg denne sommer, 

tænkte jeg, at jeg ville vente med at få 

det! 
 

Da vi sommeren 2019 havde racet forbi 
Årøsund på vej mod Sønderborg, havde 

min gode ven Christian med kæmpe 
fagter og mange ord beskrevet en hel 

masse detaljer fra hans ungdom, der 
havde udspillet sig i området fra 

Årøsund og nogle kilometer sydpå.  
 

Jeg kunne ikke så godt lytte, da jeg  
stod med tungen lige i øret, sludder 

munden og koncentrerede mig om ikke 
at sejle ind i en stor kølbåd, der lå lige 

foran os. Han havde for meget sejl 

oppe, så båden krængede og skar op 
hver gang, der kom et pust. Det så ikke 

godt ud! Nå, da vi var kommet igennem 
den smalle grundede passage ved 

Årøsund, og jeg bedre kunne lytte, 
forstod jeg, at vi måtte have et 

nærmere kig på dette område. Jeg 
foreslog Christian, at vi måtte tage en 

tur til Årøsund Badehotel, som er 
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meget kendt og fantastisk. Dette måtte 

vi gøre senere. 

 
Som sagt så gjort. I januar måned 

2020 tog Pia, Christians kone, Christian 
og jeg til Årøsund badehotel og havde 

en overnatning. Skøn Gourmet meny, 
hvidvin fra Årø, super god! 

 
Vi kørte en skøn tur sydpå og landede i 

Flensborg, hvor jeg fra Lee kunne få 
Sprayhood og Lazybag med hjem. 

 
Det var super godt og helt perfekt. De 

tog så lige mål til mit rat cover. 
 

Jeg skulle så komme i juli måned, hvor 

Andreas skulle måle til Cockpittelt. 
 

Så kom Corona, GYS! 
 

I lang tid gik jeg og ventede på, at det 
skulle afklares, om man måtte sejle til 

Tyskland. 
 

Jeg havde betalt halvdelen af den totale 
sum og ville gerne have Lee til at 

færdiggøre, da Andreas havde en 
speciel plan for, hvordan tingene skulle 

se ud. Jeg kunne ikke helt forstå hans 
idé / plan, men for at få samme stof 

med farve og kvalitet, ville jeg gerne 

sejle derned igen! 
 

I mellem tiden var Lee Sails blevet sat 
til at lave mundbind og visir af 

hospitalet i Flensborg. 
 

Ville vi få lov at sejle derned? 
 

I forsommeren løsnedes langsomt det 
greb, som Corona havde haft om den 

tyske, den danske, ja, hele verdens 
befolkning. I Tyskland havde man 

været gode til at tage forholdsregler, 
som gjorde, at man snart kunne åbne 

op. 

 
Andreas fra Lee Sails sagde, at hvis vi 

kom omkring 1. juli, så ville han kunne 
gå i gang! 

Jeg havde nogle dejlige ture i 

forsommeren, og en god ven fangede 

mig på foto. 
 

 
 
Nå, tiden nærmede sig! 

 
 

Afsted! 
 

Søndag den 28. juni sejlede vi; 

Thomas, Christian og jeg afsted mod 
Omø. Vind svag vest /nordvest, men 

der kom nogle sindssyge byger. 
 

Jeg havde valgt, at vi skulle gå 
igennem Svendborgsund for måske at 

få et glimt af Delle, den i Svendborg 
verdensberømte delfin. 

 
Ankomst Omø ved 18 tiden. Ikke 

mange både, dejligt. Vi fik en super 
plads. Grillede mørbrad! Gik en dejlig 

tur. Jeg elsker Omø. Øen/ Havnen er, 
efter en kæmpe oversvømmelse i først 

2006 med kæmpe ødelæggelser og 

siden 2013, blevet sikret i 2015. Der er 
blevet bygget diger, og havnen er 

blevet lavet så lækker med mange 
skønne detaljer. Bænk sæt, grill steder, 

lege pladser. Fin grill/ restaurant på 
havnen, så virkeligt et besøg værd. 

Omø er også altid meget besøgt! 
 

Mandag den 29. juni.  
Afsted op ad formiddagen. Vi skulle kun 

sejle til Svendborg. Vind op til 15 m./s. 
vest. Ret vildt med vinden lige i 

snotten. Helt over under Fyn og så syd 
på. Vinden løjede, da vi kom ind i 

Svendborgsund, og solen kom frem. 
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Thomas havde aldrig været her før, og 

Christian havde været der for mange år 

siden. Så benovelsen, glæden ved alt vi 
så, var meget stor. Jeg havde sagt, at 

vi skulle holde øje med Delle. Vi så flere 
marsvin, som jo også er en lille delfin, 

men ikke Delle. 
 

Vi fik en skøn plads til venstre for den 
fine service bygning. 

 
En flæskesteg blev smidt på grillen, og 

vi hyggede.  
 

Fik på en bro i nærheden øje på 2 
katamaraner. En Prout Snowgoose 37. 

Ejerne havde næsten lige købt den. 

Havde tidligere haft en Dacapo 23 
liggende i Middelfart. Ville med 

Snowgoosen sejle ad floder og kanaler  
til Middelhavet. Båden, som de havde 

købt, havde tidligere ligget i Holbæk 
under navnet Saga. Den havde med de 

tidligere ejere netop fuldført en 
Middelhavet tur/retur tur. 

 
Havde også på samme bro fået øje på 

en anden katamaran. Jeg gik hen til de 
unge mennesker i den og sagde:” Dav, 

det er sgu da den eneste Gemini 3200, 
jeg har set i Danmark”. ”Ja; sagde Jon 

ejeren”netop, vi har lige hentet den i 

England”. Vi fik en lang god snak. 
Båden ligger i Helsingør! 

 
Senere fik vi besøg af Peter, som er 

Christians søns gode ven. Peter bor 
med kone og børn i Svendborg. Peter 

fortalte os, hvor vi kan se delfinen! 
 

Tirsdag 30. juni.  
 

Mere end rigelig vind. Da vi vil sejle til 
Sønderborg og bare skal være i 

Flensborg i slutning af ugen, gider vi 
ikke gå ud i så megen vind. Vi hygger, 

får frokost fra Bendixens fiskehus. Går 

over på kulturøen, som virkeligt er 
blevet et fedt kultursted. Kigger efter 

delfinen, men ser kun marsvin.  
 

Om aftenen er 3 unge gutter fra 

Vordingborg ankommet i deres Langø 

10 meter, og vi anviser dem en plads 
ved siden af os. 

 
Taler med dem og drikker lidt Whiskey 

senere på aftenen! 
 

Onsdag. 1 juli. 
 

Den ene motor vil ikke starte. Noget 
strøm problem. Havde i efterår 2018 

også haft el. problemer. Havde fået 
skiftet mange dele ud. Generatorer, 

akkumulatorer, relæer etc. 24.000kr. 
Så PIS. Nå. Får fat i en mekaniker, som 

vil komme senere. 

 
Vi går tur og får nu set delfinen. Det er 

virkeligt underholdende. Mange 
mennesker har taget opstilling og følger 

dens bevægelser rundt i området ved 
Ærø færgens leje! 

 
Mekaniker kommer. Han konstaterer, at 

det er stelforbindelse ved den ene 
motor. Så er den fikset. Klokken er 15. 

Vi beslutter at sejle næste morgen. 
 

Vi går på Pizzaria om aftenen, og jeg 
får den bedste Pizza, jeg nogensinde 

har smagt. Den har en skøn smag af 

Fennikel. Wauv! 
 

Torsdag den 2. 
 

Afgang mod Sønderborg. Vinden er 
ustabil syd / sydvest. 

 
Da vi sejler ud af havnen, står Thomas 

på styrbord forstavn og Christian på 
bagbord. Da vi er ud for Ærøfærgens 

leje, råber begge i munden på 
hinanden: ” Nu kommer den, nu 

kommer den!” Yes, den styrer lige mod 
os og svømmer midt i mellem 

skrogene. Jeg styrer i cockpittet, og da 

den er lige under mine fødder, kan jeg 
hører dens blåst. Jeg kigger bagud. Den 

er helt oppe af vandet, den vipper med 
hovedet og drøner afsted! 
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Vi er ret meget oppe at køre, sjovt! 
 

Dejlig sejlads med ankomst Sønderborg 
kl. 17. Vi går en dejlig tur og handler. 

Vi griller en kylling, som Thomas får til 
at smage himmelsk med de ting, han 

krydrer den med! 
 

Fredag 3. juli. 
Motor vil igen ikke starte. Nå, vi sejler 

ud ad havnen for 1 motor og sejler 
igennem den smukke Flensborg fjord 

og ankommer til Flensborg kl. 13. 

 
Spiser hos Hansens på havnen. Dejligt! 

 
Lørdag 4. juli. 

Hjem med bus og tog, meget 
besværligt på grund af Corona 

restriktioner! 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Lee Sails og turen 

hjem! 
 

 

Efter at have været hjemme og vende i 

weekenden 4. & 5. juli og været til en 
fødselsdag, kørte jeg mandag den 6. 

juli ned til Flensborg for at tale med en 
mekaniker, der kunne få styr på mit el. 

problem, få taget den gamle bimini af, 
få fyldt diesel på og få talt med 

Andreas. 
 

I en meget fancy havn i udkanten af 
Flensborg fik jeg fat i Hr. Thisen, som 

er ekspert i Volvo Penta, aftalte med 

ham, at han skulle få styr på de 
elektriske dele. Tog bimini af, fyldte 

diesel på og fik talt med Andreas, som 
lovede at komme og måle, så snart 

vejret var til det. Fik betalt havne 
penge for en uge. Overnattede i båden 

og kørte hjem næste dag! 
 

Gik og var spændt på at høre fra 
Andreas! 

 
Havde ikke hørt noget endnu, da jeg 

om mandagen den 13. atter kørte til 
Flensborg for at betale havnepenge. 

 
Hr. Thiesen havde skiftet den eneste 

afbryder, der var tilbage fra den gamle 

installation. Alt ok! 
 

Da jeg kom ind til havnefogeden, 
spurgte han, hvad det var med mig. 

Jeg forklarede ham situationen. 
 

Han så noget utilfreds ud, greb 
telefonen og ringede til Andreas. 

Havnefogeden fortalte Andreas på en 
ret stram måde, at det ikke var i orden. 

Sagde at han ville komme og hjælpe 
Andreas med at måle på onsdag kl. 11. 

Så skete der sgu noget, og jeg var 
lettet. Jeg kørte hjem dagen efter og 

var glad. 
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Mandag den 20. juli kørte Christian 

Henrik og mig til bussen i Næstved. Vi 

havde en god tur over til Flensborg. 
Cockpitteltet skulle være færdigt til 

mandag. På vejen fik jeg en mail fra 
Andreas, han var lidt forsinket, så det 

blev tirsdag. Det var ikke det værste, 
fordi han sagde: ”Husk restbeløb i 

kontanter”. Arh, det vidste jeg kunne 
blive et problem. Har prøvet det før og 

ved, at tyskerne altid vil have Bargeld, 
altså kontanter. 

 
Henrik og jeg var i Flensborg kl. 14, 

hvor vi gik ud at spise om aftenen. 
 

Tirsdag den 21. Det siler ned. Vi 

prøvede at se hvor mange penge man 
kunne hæve på kort: 2.000 kr. Vi gik i 

en bank for at spørge, om de kunne 
hjælpe. Vi kunne få 2.000 kr. Vi 

ringede til Den Danske Bank. Hun 
forklarede, at det var en begrænsning 

man havde sat på, og at den ikke 
kunne omgås. 

 
Henrik foreslog, at Andreas måtte 

komme og montere, tage af igen, når vi 
havde set det og så sende, når jeg 

havde overført penge, okay, ja. 
 

Andreas kom kl. 15.30 og alt var rigtigt 

godt, puha! 
 

Pengene kunne jeg bare overføre, når 
jeg kom hjem. Så var jeg lettet! Vi 

spiser Döner Kebab oppe i byen og 
hygger os om aftenen. 

 
Onsdag den 22. juli afgang kl. 8.30.  

Let vind skyet, lidt regn. Ankomst 
Svendborg kl. 18. Havnen er stuvende 

fuld, så vi må finde en plads ved den 
bro, der går over til Kulturøen. Spiser 

Pizza! 
 

Torsdag den 23. juli. 

Går tur i byen, spiser frokost. Afgang 
12.30. Ankomst Omø kl. 17. Havnen er 

stuvende fuld. Cirkulerer et par gange 

får af havnefogeden lov til at ligge ved 

en lille bro ved slæbestedet. 

 

 
(Henrik sidder der, som en anden 

teenager, med sin uundværlige 
smartphone) 

 

Fredag den 24. juli  
Henrik vil gerne have, at vi når helt 

hjem, da han skal til Brunch lørdag. 
Okay, ja, men vi står faktisk på 

bunden. Ringer til havnefogeden for at 

få diesel. Han siger, det er usædvanlig 
lavt i havnen, men vi skal ikke klage, 

fordi der er en kutter, der er gået på 
stenrevet lige uden for havnen. Han 

skal ud og hente besætningen, så vil 
han lige give os en trosse, når han 

kommer ind. En halv time senere 
kl.9.30 er vi på vej ud ad havnen. Der 

er rigelig vind fra nordvest 10-15 
m./sek., så vi har kun forsejl ude. Gør 

10-12 knob og er ved Storstrømsbroen 
kl 13. Ved Jungshoved Kirkehavn kl. 17 

Ah. 
 

Jeg er meget glad for, at jeg fik lavet 

mine 4 dele hos Lee Sails, selv om det 
har været besværligt og frustrerende 

nogle gange. Andreas´ idé om 
cockpitteltet har været super god. Det 

er meget let at betjene og har gode 
detaljer. Han fortalte mig, at jeg havde 

sat Lazybaggen forkert på, men det 
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skal jeg nok få gjort rigtigt næste 

sommer. 

 
Var i Stege for 14 dage siden, fedt, at 

man lige kan slå teltet op og slippe for 
aftenduggen og fedt, at man står op til 

et tørt cockpit næste morgen. 

 

 
 
Venligste Sejlerhilsner 

Per Mørch 

O`høj Multihull 

Mennesker! 
 

Bådleje i Middelhavet!!! 
 

Jeg påtænker, at invitere familie, børn 

& børnebørn på en katamaran 

sejlerferie i Middelhavet næste 
sommer, altså i juli måned 2021. Vi er 

5 voksne og 4 børn, børnene er fra 2-
10 år. 

 
Hvis nogle skulle have gode 

forbindelser, kender nogle, der har en 
båd, Har gode tips,eventuelt har en 

båd, de vil leje ud er jeg meget lydhør!! 
 

Jeg forestiller mig båden er minimum 
40 fod, 9 køjer, to toiletter, godt 

udstyret og i en god stand. 
 

Om mig: Per Mørch, næstformand i 

Multihull.dk, har selv en Comanche 32, 
har sejlet i 50 år, har selvfølgelig 

duelighedsbevis, Flodskipperbevis og 
VHF certifikat. 

 
Har sejlet mange forskellige 

flerskrogsbåde, primært katamaraner! 
 

Venlig hilsen 
Per Mørch 

 
Mobil: 20 99 32 79 

Mail: per.moerch@mail.dk 
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Verdens vildeste kapsejlads kommer til 

Århus 
 

SailGP kommer forbi Aarhusbugten i 2021 – nærmere bestemt den 20. til 21. august 
2021. 

 
Blandt deltagerne er det danske SailGP team: Team Rockwool Racing, som består af 

 
 Nicolai Sehested, 30 år, Danmark – Helsman 

 Tom Johnson, 28 år, Australien – Wing trimmer 
 Rasmus Køstner, 41 år, Danmark – Flight controller 

 Martin Kirketerp, 37 år, Danmark – Grinder 
 Lars-Peter Rosendahl, 23 år, Danmark – Grinder 

 Hans-Christian Rosendahl, 23 år, Danmark – Grinder 

 
SailGP er et årligt globalt sejlsportsmesterskab, hvor der dystes i F50 katamaraner. 

Sejladserne foregår i kendte havne rundt i verden. De havne, som er offentliggjort 
for 2021, er: San Fransisco, New York, Plymouth samt Aarhus. 

 
Sejladserne kulminerer med en  

’winner takes all’ duel, hvor der kæmpes om 
én million amerikanske dollars 

 
Det er første gang, at SailGP kommer i danske  

farvande. 
 

Sejlerne kæmper i identiske sejlbåde, og det 
er dermed forskellen i sejlernes dygtighed og held, som afgør kappestriden. 

 

SailGP blev grundlagt i 2018. Næste år bliver anden sæson, da SailGP måtte indstille 
kappestriden i 2020 på grund af COVID-19.  

 
Som sponsor er Rockwool glade for at kunne kommunikere sine værdier; 

bæredygtighed, teamwork, innovation og at inspirere mennesker til at leve et sundt 
og aktivt liv.  

 
Eventområdet bliver Aarhus Ø. 

 
Området i Aarhus bugten er ikke ukendt for det danske hold. Da holdet ikke kunne 

sejle SailGP i år, valgte de at bruge en uges tid på træning i bugten. Træningen 
foregik i en lignende katamaran – en GC32 katamaran.  

 
Så sæt kryds i kalenderen den 20. – 21. august 2021 – og kryds fingrene for, at det 

bliver muligt at gennemføre SailGP i 2021. 

 

F50 katamaranerne er konstrueret til 

intens kapsejlads med hastigheder, der 

når op på mere end 50 knob (ca.100 

km/t) 

Katamaranerne er ca. tre tons tunge 

foilende katamaraner, men de svæver 

nærmest hen over havoverfladen i 

buldrende fart. 
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Nyt fra Dragonfly 
 

Det går flot med salget af Quorning Boats nyeste model – Dragonfly 40.  
 

Der er allerede solgt 6 både. Og kunderne har taget godt imod den nye størrelse.  
 

Den nye Dragonfly 40 er blevet nomineret til European Yacht of the Year 2021 i 

kategorien ‘Performance Cruiser’.  
 

Test sejladserne finder sted i nord- og sydeuropa. Under testsejladserne bliver alle 
bådene inspiceret grundigt og gennemgår en 3-timer lang testsejlads med en 

journalist.  
 

De første testsejladser fandt sted i Schilksee ved Kiel. Ved en af sejladserne var 
vinden på 15 knob, hvilket fik Dragonfly 40 til at præstere 16,7 knob.  

 
Vinderne bliver præsenteret på BOOT i Düsseldorf i januar 2021 

 
Quorning Boats deltager dog ikke på BOOT i 2021 på grund af den globale Covid-19 

pandemi. 
 

Der er åbent på værftet i Skærbæk på daglig basis, så man kan efter aftale se 

bådene der. Der er muighed for at se det fulde modeludbud, hvordan bådene bliver 
lavet samt få en guidet tur på værftet.  

 

Mens vi venter et kig på modellen fra sidste års udstilling 
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Orientering fra bestyrelsen 
 

 
Det har ikke været muligt at holde generalforsamling i 2020. Vi forventer ikke, at det 

bliver muligt på denne side af nytår. 
 

 

Bestyrelsen følger udviklingen og regeringens restriktioner for forsamlinger.  
 

 
Generalforsamling vil blive afholdt, 

når det bliver muligt. Eventuelt vil 
generalforsamling 2020 blive 

afholdt sammen med 
generalforsamling 2021. 

 
 

Indtil det er muligt at afholde 
generalforsamling, fortsætter 

bestyrelsen uændret sit arbejde. 
 

 

Der er ikke planer om at arrangere 
træf eller møder hen over vinteren 

på grund af Covid-19 epidemien.  
 

 
Vi ser frem til, at det atter bliver 

muligt at mødes 
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Sælges 
 

 

Dragonfly 920, Touring årgang 2005 sælges  

 

Meget velholdt Dragonfly 9920 med meget udstyr. 

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

og ny sejlpressening. Elspil til storsejl. 

Swingwing og indenbords aluminiumsmotor med ferskvandskøling 

(Lombardini 20 hk)  

Se alt udstyret på hjemmesiden 

 

Som ekstra medfølger indregistreret Harbeck aluminiumstrailer 

 

Pris kr. 525.000,- 

 

Henvendelse Flemming Sørensen – Telefon 2216 7310 

Mail f.soerensen@123mail.dk  

 

 

Dragonfly 28 Performance – sælges 

 

Alt i udstyr inkl. Indregistreret trailer sælges af sin første ejer 

Topmodel med alti i udstyr – har kun sejlet 5-7 uger pr. år i 2018-

2020 

Overdådigt udstyret til komfortabel tursejlads og kapsejlads. 

Se alt udstyr i annoncen på hjemmesiden  

 

Fremstår som ny 

Netop serviceret hos Quorning Boats 

 

Pris 190.000,- Euro incl. VAT 

 

Henvendelse Bo Vestergaard 

Tlf. 27 61 88 70 – mail Bo.vestergaard@hotmail.com 

 

 

Ocean 310 – tidligere løberen – sælges 
 

Bygget i 1992 i epoxy og divinycell 

9,85 * 5,85 m 0,4-1,8 m dypg. 2,5 tons 

43 kvm helt nyt storsejl, rulle forsejl og rulle genaker 

 

Meget udstyr – se den fulde liste på hjemmesiden 

 

Pris kr. 265.000,- 

 

Henvendelse Ole Hougaard 

Mail  

 

 

 

 

mailto:f.soerensen@123mail.dk
mailto:Bo.vestergaard@hotmail.com
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La Guagua – sælges 
 

Kontakt Sabine & Gun, hvis du vil vide mere – på mail. laguagua@alice-dsl.net 

 

 

 

 

Et styk hvid trampolin til Dragonfly 800 Swing Wing – sælges 

 

I fin stand 

 

Pris kr. 1.000,- 

 

Kontakt Sven på telefon 40 30 37 29 

 

 

 

 

Alu Vinge Profilmast sælges 

 

15 meter med salingshorn og rig sælges  

– bomrør og ældre sejl kan medfølge 

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

  

 

 

Se flere detaljer og flere annoncer på hjemmesiden.  

 

  

Husk at tjekke annoncer 

på hjemmesiden 

mailto:laguagua@alice-dsl.net
mailto:dr.ejner@dadlnet.dk
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Kontingent 2020 og 2021 
 

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

Partner medlemskab 100,- kr. 
 

Efterlønnere og førtidspensionister betaler ordinært kontingent 

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

Der udsendes ikke opkrævning på kontingentet.  
 

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

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

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

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

 

Annoncer 
 

Hel side kr. 750,-    Halv side kr. 375,-  
Kvart side kr. 200,-   Bagsiden kr. 900,- 

  
Annoncer under "Køb & Salg" på hjemmesiden og i bladet er gratis for medlemmer.  

Dette gælder ikke firmaannoncer eller medlemmers annoncering som led i deres 
virksomhed. 

 

Løbende annoncering - aftales med redaktøren. Ved betalt annoncering modtages 1 
eksemplar af bladet.  

 
 

Nye medlemmer 
 

Vi byder velkommen til: 

 
 Ole Hougaard  

Bo Vestergaard 
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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 

Husk at indsende dit bidrag til næste nummer 

senest den 29.  januar 2021 


