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Spækhuggerfeltet vokser
Ja, så skete pludselig det, som ingen
nogensinde havde drømt om: Der er
splinternye spækhuggere på vej ind i
feltet.
På vores seneste bestyrelsesmøde på
Thurø i oktober havde vi fornøjelse af
at have selskab af Peter Bruun. Og det
var ikke småting han havde med i ærmet. Fred Holmberg fra Limhamn i
Sverige har et projekt igang, hvor han
sammen med Peter Bruun er ved at lave nye forme til spækhuggeren.
Peter har købt en spækhugger og strippet den for aptering, beslag med mere
for at lave en plug til de nye forme. Senere fragtes formene til øen, hvor
blandt andet Najad og Halberg Rassy
bygges, og her vil den egentlige støbning ske. Senere fragtes bådene til
Limhamn i Sverige, hvor de vil blive
apteret og gjort sejlklar.
Planen er i første omgang at producere
5-6 nye spækhuggere i sæson 2004.
Fred har et stille håb om at få den første båd med til DM i Lynetten.
Nye spækhuggere varsler om fornyet
liv i klassen. Vi ved allerede, at det næsten er umuligt at anskaffe sig en
spækhugger. Hele efteråret er både blevet solgt i ekspres fart på
www.spaekhugger.dk. Der er ikke
spækhuggere nok til de mange interesserede sejlere. Så nye tider er på vej, og
vi er måske knap så meget en klasse af
gamle dinosaurer, som nogle har yndet
at påstå.

Ellers er vi i bestyrelsen ved at have
ryddet op i problematikken med dobbelte sejlnumre. Vi har nu behandlet
DEN 274, og vi vil i vinter afgøre DEN
181 også. Vi håber fremover endeligt
at kunne tildele et unikt sejlnummer til
alle spækhuggere. Det vil ske ved, at
alle bådejere får tilsendt en lille messingplade, hvorpå sejlnummeret står,
som skal skrues ind i båden.
Vi har yderligere diskuteret nye mål for
vores spilere uden dog at kunne træffe
en rimelig og fornuftig beslutning. Men
det kan man læse om i Sibbesens indlæg andet steds i bladet.
Og så er det en fornøjelse at være en
del af en bådklasse, som er på vej fremad.
Thomas Sennels
formand

Sæt kryds i kalenderen !!
DM 2004
28-31. juli 2004
Sejlklubben Lynetten
København
www.lynetten.dk
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Øresundspokalen 2003
Som forsvarende mester påligger det ifølge en uskreven regel DEN 123 at skrive beretningen om årets pokalserie i Øresund.
Øresundspokalen 2003 blev afgjort over blot tre sejladser. Det skyldes problemer
med planlægningen, og at Sejlklubben Frem med kort varsel måtte aflyse sit stævne
på grund af mangel på hjælpere. Det betød nul fratrækkere; en dyr kendsgerning for
vores besætning skulle det senere vise sig. Som man kan se på kalenderen på hjemmesiden er serien for 2004 allerede på plads med 5 sejladser, så 2003 skulle gerne
ende som en parentes. Der blev for første gang i lang tid sejlet om en ægte halvmodel. Om det er det, der har skærpet interessen, vides ikke, men der var i hvert fald
mange tilmeldte spækhuggere til alle tre stævner. En årsag er nok også den bedre
formidling af datoer og information om stævnerne, som vi har fået sat i værk gennem
Øresundsgruppens mailingliste og hjemmesiden.
Ladies Cup
Sæsonens første sejlads var vanen tro Ladies Cup, 2. søndag i maj, med start ud for
Tuborg Havn. 19 tilmeldte spækhuggere lovede godt for sæsonstarten. Ved starten
var vinden svag, vel omkring 2-4 m/sek. Som det senere ville vise sig, var vinden
længere ude i Øresund nærmere 0-1 m/sek. Vi startede med en skæring op mod
Skovshoved. Vi startede til luv og overvejede, om vi skulle sætte spileren. Det gjorde
vi lidt for sent i forhold til resten. Ved første mærke førte 130 foran 257, der begge
var startet nede til læ.
Næste ben var et langt kryds ned mod en bøje mellem Flakfortet og Middelgrunden.
Det blev et meget taktisk ben. 130 og de fleste andre gik ud i søen, hvor det viste sig,
at der absolut ingen vind var, mens 257, 133, 123 og 97 holdt sig på styrbord side af
banen. 257 ville imidlertid gerne ud og dække af for sin føring. Det var sidste gang,
vi så dem i sejladsen. 133, 123 og 97 fortsatte på BB halse, og fik gavn af den brise,
der lige akkurat nåede os, men ikke dem længere ude.
Omkring Middelgrunden udspillede der sig et interessant taktisk spil. Brisen var helt
klart på syd- og vestsiden af øen, selvom et valg om at gå syd om øen betød halvvind
til topmærket, mens det var tvivlsomt, hvad der ventede, hvis man gik nord om. Næsten inde under øen spillede 133 først ud, og de to andre fulgte meget kort efter sydom øen. Ingen turde satse. Efter øen døde vinden så helt og aldeles. Efter skiftende
føringer stak 133 af oppe til luv, mens vi gik i stå. 97 fik som de næste gang i skuden,
mens vi blev liggende og blev overhalet af 17, der åbenbart ikke var nået helt ud i
kalmebæltet.
Efter rundingen var 133 væk. Vi fik overhalet 17 igen, og nåede næsten op til 97.
Men kun næsten. De fleste andre kom ind over en halv time senere. Top 3 placeringerne blev 133, 97 og 123.
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Foto: Chritian Mohr
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Amager Cup
Amager Cup er en nyhed i Øresund. Det er fire klubber fra den sydlige del af sundet,
der har slået sig sammen for at lave et stort stævne – et sympatisk tiltag. I år sejlede
vi kun med om lørdagen, selvom stævnet var et weekendstævne. Denne gang havde
15 meldt sig til. Vi fik to lange op-ned sejladser i god jævn vind, 5-8 m/sek, i farvandet øst for Flakfortet.
I begge sejladser var styrbord fløj favoriseret på grund af den svagt nordgående strøm
og det lidt større vindtryk. Dermed blev starten endnu mere vigtig. Det gjaldt om at
komme hurtigt derud. 257 stak ret hurtigt af i første sejlads og holdt sig pænt foran
hele vejen med 555 et stykke efter sig. Efter at have sejlet os op på tredjepladsen blev
vi på læns angrebet bagfra af 97, der åbenbart begyndte at sejle om øresundspokalen
allerede her. Det betød, at vi beg-ge fik sejlet os ned, som nummer 6 og 7.
I anden sejlads kom vi rigtig godt fra start, ud på styrbord fløj og af sted. 249 og 555
fulgte godt med bagfra. På første opkryds kunne vi ikke få 555 ned i vores røgluft,
selvom vi gjorde ihærdige forsøg. 257 listede sig med imponerende fart op gennem
feltet under sejladsen og sluttede som 3’er efter 249. Dermed vandt de også samlet
med 555 på andenpladsen og 123 på tredjepladsen.
Jameson Cup
Inden efterårets store distancesejlads lå vi til at genvinde trofæet med to point ned til
97 og tre til 257 og 249. 23 tilmeldte spækhuggere var mere end almindeligt imponerende. Også vejret var perfekt, klar blå himmel og sol, ikke særlig koldt og let til jævn
vind fra VNV. Nu skulle vi bare lige sejle defensivt, så var den hjemme. Men vi ville
også gerne vinde sejladsen, så vi spurtede af sted fra start uden rigtig fornemmelse for
linien. Ikke optimalt! Over skulderen noterede vi, at flaget for tyvstart var sat, men
glemte det hurtigt igen - vi tyvstarter jo stort set aldrig, så det var nok en anden.
Første opkryds gik fra linien, der lå et stykke ude og ind mod Vedbæk. Vi kom på
den gale fløj (BB), og var godt efter de førende, 505, 97 og 257 (der havde fået nyt
skrog), ved topmærket. På det meget lange spilerben over mod mærket SØ for Hven
fik vi hentet lidt. Det var stadig de samme, der førte, nu med 97 forrest, vores værste
konkurrent til pokalen. Det så skidt ud. På det andet lange opkryds tilbage mod Vedbæk havde vi dog fundet fidusen på SB fløj. Der sejlede vi langt ud, kun sammen
med 257, mens resten lå inde midt på banen uden så meget vind. Nu lå vi 2’er efter
257, der havde fået et pænt hul, og lige foran 133 og 97.
På chikanebanen ud for Vedbæk lavede vi et par brølere med boathandlingen og ved
at have overhøjde til mærkerne. Det gjorde 133 ikke, og slap indenfor ved en bundmærkerunding. Også 97 fik lov at udnytte vores bommerter. Dem hentede vi dog igen
på den anden lange spilertur til mærket SØ for Hven. Sidste lange opkryds mod mål
lige syd for Vedbæk begyndte derefter. 257 var efterhånden sejlet meget langt foran,
mens placeringerne 2-4 stadig var åbne med 133 med fordelen. Vi begyndte at prøve
at komme forbi halvvejs og kom langsomt nærmere i den springende vind. 4/5 oppe
gik vi 10 m. foran på SB halse, da de blev fanget i et vindhul. I mellemtiden var 97
øjensynligt i gang med at sejle til Rungsted. De fik imidlertid vendt i tide og kom
6
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drønende på foran for tværs i en kæmpe rummer og med en solid omgang medstrøm.
Vi nærmede os alle tre 257, der dog ikke kunne trues. 133 blev 2’er, et sekund foran
123, der havde 4 sekunder ned til 97!
Det var dog ikke slutningen. 257 havde fået en halv times tidsstraf for at befinde sig
over linien med under fem minutter til start, mens 123 var disket for tyvstart! Vi havde gjort det eneste man ikke må, når man fører en serie, tyvstartet så klokkeklart, at
selv venligsindede dommere var nødt til at straffe os.
Vi havde dermed tabt pokalen på gulvet, og 97 var ikke sene til at slå til. 133 vandt
Jameson Cup foran 97, mens 555 strøg op på 3. pladsen.
Stort tillykke til de nye Øresundsmestre, Dan, Henrik og Vincent, i 97, der blev ved
at tro på det, og hele sæsonen havde målet for øje uden at blinke!
Martin Bach DEN 123, Floyd

Svanemølle Bugten: Mærkerunding, aftenkapsejlads
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Pokalserien – Øresund 2003
Plc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
11
15
16
16
18
19

Sejl Bådnavn
nr.
97
133
249
555
123
505
257
17
88
422
130
13
95
215
243
77
98
293
62
78
457
167
615
139
262
431
218

Den Røde Løber
Nauja
Sørine
Aurora
Floyd
Snabelskoen II
Frille
Sytten
Daphne
Røde Orm
Hvalborg
Hajo
Nelly
Salt
Kasatka
Hvalfisken
Penelope
Johanne & Co
Valentina Rosselli
Thor
Mille
Tjalfe
Damaco
Suset
Sally
Mette Løndahl
Zenobia

Ladies
Amager Jameson Point
Cup
Cup
plc/point i alt
plc/point plc/point
2/9
6/5
2/9
23
1/10
12/0
1/10
20
5/6
4/7
4/7
20
ID
2/9
3/8
17
3/8
3/8 OSC/PBS
16
9/2
5/6
5/6
14
8/3
1/10
16/0
13
4/7
14/0
6/5
12
11/0
8/3
9/2
5
6/5
ID
ID
5
13/0
10/1
8/3
4
7/4
ID
ID
4
ID
ID
7/4
4
14/0
7/4
ID
4
15/0
9/2
ID
2
10/1
ID
ID
1
ID
ID
10/1
1
12/0
11/0
14/0
0
16/0
13/0
11/0
0
ID
ID
13/0
0
ID
ID
12/0
0
ID
ID
15/0
0
ID
ID
17/0
0
ID
ID
18/0
0
17/0
ID
ID
0
DNC
ID
ID
0
ID
15/0
ID
0

Vinteraktiviteter i
Øresundskredsen

Vi vil at indbyde nogle af de mere erfarne personligheder fra klassen,
sejlleverandører og sejlunion som foredagsholdere.

Vinteren er lang og mørk. Ja, men hvad
er mere nærliggende og bruge et par
aftener på at blive gearet til den kommende kapsejladssæson....!

Imdilertid er dato´erne endnu ikke fastlagt. Men følg med på Øresunds
kalenderen, www.spaekhugger.dk/oresund for tid og sted og program.

Vi vil i løbet af vinteren arrangere et
par aftener med følgende tema´er:

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

1) Sejl, trim og taktik på kapsejladsbanen
2) Kapsejladsreglerne og valg af strategi
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Resultater Sydfyns pokalserie 2003
Placering
3
1
2
4

Sejlnummer
89
147
229
316

Tåsinge Øhavet Sejlsport Sydfyns
rundt
rundt
efterårssejlads
9/2
7/4
10/1
9/2
10/1
10/1
9/2
8/3

Vinteraktiviteter
Sydfyn

Skardrej
10/1
9/2
8/3

Point
i alt
26
29
27
8

Nyt fra bestyrelsen !!
I forbindelse med bestyrelsens arbejde
med oprydning i medlemsdatabasen,
samt systematisk opfølgning på indbetalinger af kontigent tør bestyrrelsen nu
foretage følgende:
• Næste nr. af spækhuggernyt sendes kun til nye medlemmer samt
medlemmer som har betalt for
kontigent år 2003
• De ca. 15 medlemmer som på
trods af minimum 2 rykkere ikke
har betalt bliver slettet af medlemsdatabasen
Vi kan med tilfredshed konstaterer at
foreningen pt. har 196 betalende medlemmer hvoraf 76 har tilmeldt sig betalingsservice.

Alle spækhuggersejlere indbydes til
vintermøde:
torsdag den 4. marts 2004, kl. 19.00
i Svendborg Sunds Sejlkub.
Vel mødt, Lars Holden, DEN 89

DM2003 var andet end kapsejlads
Foto: Svend Sibbesen
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Østjyllandskredsen 2003
Så gik der endnu en sæson med kapsejlads i
Østjylland, og vi kunne finde en vinder af
serien.
Vi har haft 5 sejladser, og specielt Fyn Cuppen er en fed sejlads - som sjællænderne helt
tydeligt ikke tør stille op til.
Deltagerantallet har været lidt svingende, men
de, som har været med, har haft det sjovt hver
gang.
Canasta DEN 109 blev årets vinder på trods
af en diskvalifikation ved Fyn Cuppen. Og det
er såmænd også ok, for de sejlede bedst. Men
alle de problemer, som Øresund har haft med
Pokalseriestatutterne, dem har vi også i Østjylland. Statutterne bevæger sig i sit eget univers meget langt fra både gængs praksis og
ISAF’s kapsejladsregler. Næste sæson vil vi i

Båd
109 Canasta
163 Orcinus orca
74 Pegasus
229 Godt Nok
515 Hvalborg
294 Alley Cat
481 lillehvidehval
456 Ildfluen
455 Baktus
125 Dille
486 Kiewitt
181 Figaro
315 Mette
458 Marie
404 Camilla
239 Spækkeline
140 Sprøjt

bestyrelsen have nogle nye statutter klar, som
bedre vil afspejle ISAF’s regler. Så vær opmærksom på det, når næste års sejladser går i
gang!
Jeg håber, at vi i Østjylland bliver endnu flere
huggere på vandet til kredsmesterskabet næste
år, for der er bestemt gang i den endnu. Vores
tirsdagssejladser i Århus har været domineret
af et godt felt med mange gode sejlere, hvor
det langt fra har været givet, hvem der vinder.
Vi håber på, at vi kan få et bredere felt næste
sæson, hvor vi får flere huggere til Århus
havn.
Så på gensyn på vandet i 2004
Thomas Sennels

Egå JuFyn
Hou
Besætning
bilæum Cup Cup
Jesper, Torben, Per
10
0
Thomas, Thomas, Søren
9
9
Poul Erik, Allan, Henrik
0
8
Lars Nielsen
0
10
Torben, Duffy, Jens
8
0
Redmund, Ricki, Rene
0
0
Anders Johansen
0
7
Jens O. Jensen
7
0
C.Lauridsen
0
6
Lars Lund
0
5
T.Honore
0
4
Pierre, Brian, Ian
0
0
Ib Holst
0
0
Jens Tang
0
0
Jens Falck
0
0
Cai W
0
0
Jesper, Rasmus, Jakob
0
0
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Århus
Egå
Festuge Hoved
Point
0
10
10
30
0
9
0
27
0
8
16
0
10
0
8
0
7
7
0
7
0
7
0
6
0
5
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dansk Spækhuggerklub

Spilerens halvbreddemål / SMW
På DASP’s generalforsamling fik bestyrelsen til opgave at fastsætte et nyt
halvbreddemål på vores spilere i løbet
af efteråret til ikrafttrædelse til 1.marts
2004.
Hele det vedtagne forslag kan læses i
Spækhuggernyt nr.81 på side 4 og 5.
Jeg vil her blot gentage de principper,
hvorefter bestyrelsen skal fastsætte det
nye SMW-mål :

Det er et problem, at vores spilere måles anderledes end andre. Sejlmagerne
skal tage specielle hensyn, når de designer og laver spilere til spækhuggere.
Hensyn, som deres software typisk ikke
kan håndtere, og som bevirker, at vi
ikke tager del i den udvikling, der sker
på området. Hvis vi beholder de nuværende principper, risikerer vi
•
•
•

1. Målet fastsættes således at nye spilere ikke bliver større end de nuværende – det vil sige, at det laves så
målet tilstræbes ikke at give fartfordele ved en ny spiler.

Spækhuggerklassen er simpelthen for
lille til at have sin egen standard.

2. Målet fastsættes efter, at så mange
spilere som muligt fortsat vil kunne
være gyldige uden omsyning.
Argumentationen for at ændre vores
måde at måle spilere på er følgende:
-

-

-

at spilerne bliver relativt dyrere
at spilerne bliver relativt ringere
at vi ser flere spilere med forkerte
mål og derfor ofte skal kontrolmåle
dem

Den gamle spilermåling i DASP er
speciel, hvilket vil sige, at vi ikke
er med i den generelle udvikling af
spilere.
Fordi spileren er speciel i vores
klasse, er der kun enkelte sejlmagere, der er opmærksomme på, at der
skal tages specielle hensyn. Det kan
resultere i højere priser eller spilere, der ikke kan måles ind til klassen.
Spilermålene er de eneste mål, der
er tilbage, som er helt specielle i
vores klasse, efter at der er foretaget en opretning af vore klasseregler efter ISAF’s generelle måleregler.
11
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Følgende er et uddrag af DS’s beskrivelse af opmålingen for spilere. Målemetoden er
identisk med ISAF’s regler:
4.2.4 Areal af symmetrisk og asymmetrisk spiler
Symmetriske spilere skal ved målingen være foldet langs underligsmedianen med
sideligene over hinanden.
SL er den største sideligslængde, målt på nogen symmetrisk spiler.
SF er den største underligslængde, målt på nogen symmetrisk spiler.
Ved måling er spileren foldet langs underligsm edianen og der måles derfor fra de
sammenholdte skødebarmspunkter og vinkelret på underligsmedianen (½SF). Husk,
at dette mål skal ganges med 2 for at få SF.
SMW er den største bredde, målt på nogen symmetrisk spiler.
SMW måles enten ved underliget eller tværs over selve spileren mellem punkter på
sideligene, som ligger i samme afstand fra faldbarm spunktet.
Den symmetriske spiler er ved målingen foldet langs underligsmedianen og der måles derfor fra de sammenholdte punkter på sideligene og vinkelret på underligsm edianen (½SMW).
Husk, at dette mål skal ganges med 2 for at få SMW.

Under DM’et i Sønderborg blev alle de
deltagende bådes spilere målt. Hvis
man ser på max. bredde på spilerne ligger den fra 650 cm til 694 cm. Vores
top af spileren er begrænset af et ½breddemål 490 cm fra toppen målt
langs midtersømmen og sideliget. Målet imellem disse to punkter er 330 cm,
hvilket giver et tilmærmet begrænsende
mål for vore top på 660 cm. Vedrørende måling af vores spiler: se på
DASP’s hjemmeside.

tydeligt. Fordelen ved denne løsning er,
at det trods alt er billigere at sy en spiler om, end at skulle købe en ny. Derved kan flere sejlere fastholdes i klassen. Man kunne eventuelt vedtage den
lempelse, at spilere, der er ældre en 10
år, kan godkendes med en dispensation.
En anden mulighed er at gøre vores
max. bredde på 700 cm til vores nye
SMW-mål. Det ville betyde, at vi ikke
bliver pålagt nogen kontrolmåling af
spilere, idet alle eksisterende spilere
holder sig inden for dette mål. Imidlertid vil vi så få en spiler, der er væsentlig hurtigere, idet toppen så kan komme
til at passe til resten af spileren, og spileren vil derved blive væsentlig hurtigere. Den hurtigere spiler vil ikke forøge vores nuværende DH-mål, idet
spækhuggerklassens begrænsninger
ikke indgår i målereglen. For de både,

En løsning er at vælge 660 cm til vore
nye SMW mål. Dermed overholder vi
betingelse nr.1. Imidlertid betyder det,
at 85% af alle spilere skal syes om hos
en sejlmager med efterfølgende kontrolmåling, før spileren kan anvendes
til en spækhugger. Et SMW på 660 cm
vil give et ca 0,2% forbedring af vores
DH-mål, hvilket jeg betragter som ube12

Dansk Spækhuggerklub

der sejler kapsejlads under DH-reglen,
vil dette være en klar fordel. Denne
mulighed kan vi imidlertid heller ikke
vælge, idet den strider imod princip nr.
2. Fordelene ved denne løsning er dels,
at alle eksisterende spilere i princippet
er godkendte og dels, at vi udnytter vores mål bedre. Vi får simpelthen en
hurtigere båd, uden at det ”koster” noget på DH-målet. En hurtigere og lidt
vildere båd vil virker tiltrækkende for
mange sejlere. Ulempen er, at alle de
eksisterende spilere bliver for langsomme i forhold til en ny og at alle, der
vil følge med, derfor er nødt til at købe
en ny spiler.
Den tidligere ejer af DEN 308 fik ved
en fejl en spiler leveret med et SMW
mål på 7 meter. Erfaringen var, at båden var markant hurtigere end de andre
huggere i feltet, hvilket naturligvis
glædede ejeren meget, indtil fejlen blev
opdaget.

Billede af huggermolen under DM
2003 i Sønderborg

Bestyrelsen har konstateret, at det ikke
er muligt at opfylde kriterierne for det
mandat, der blev givet bestyrelsen på
sidste generalforsamling. Bestyrelsen
har på den baggrund udsat beslutningen
om spilermålene til den kommende generalforsamling, hvor der vil blive
fremlagt et eller flere konkrete beslutningsforslag til afstemning.
Vi vil hermed opfordre alle til at give
deres mening til kende. Hvad ønsker vi
for klassen? Spækhuggernyt og hjemmesiden modtager gerne indslag i debatten.
Moderniseret spækhugger. Set ved DM
2003

Svend Sibbesen.
Torben Vang
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Bladplan 2004
Nr. 84/marts 2004
• Oversigt pokalserierne 2004
• Manglende resultater fra
pokalserierne 2003
• Optakt til DM 2004
• Nyt fra bestyrelsen
• Indlæg fra medlemmerne
• Annoncer

DASP-butikken
Nyt !! Spækhuggertrøjer i butikken
Spækhugger butikken har nu udvidet
sortimentet. Udover kasketter, streamers
m.m. kan man nu også købe den originale spækhugger-sweatshirt.
Sweatshirten er grå med et grønt spækhuggerlogo på forsiden og en flot spækhugger stregtegning på bagsiden. Trøjerne fås i størrelse XXL,XL,L og M,
og koster 240 dkr.+ porto.
Så bestil din trøje allerede i dag!

Nr. 85/juni 2004
• Tilmeldingsblanket til DM 2004
• Indkaldelse til generalforsamling
• Indkomne forslag til generalforsamlingen
• Indlæg fra medlemmerne
• Annoncer

Millenium-plakat
Kasket m/logo

Nr. 86/september 2004
•
•
•
•
•
•

Resultat af DM 2004
Referat af stævnet
Generalforsamlingsreferat
Regnskab 2003/2004
Indlæg fra medlemmerne
Annoncer

Sweatshirt
Jubi-plakaten
Mærkat til bil /båd
Stander

50 kr. + porto
50 kr. + porto
Få to for 80 kr.
240 kr + porto
20 kr. + porto
NY - gratis
50 kr.

Du skal bestille hos
Kim Isager, ( 62 20 59 14 eller via
e-mail: kim@isager.net

Nr. 87/december 2004
• Resultater pokalserierne 2004
• Referater fra pokalserierne
• Dato for DM 2005
• Indlæg fra medlemmerne
• Annoncer

Betaling skal altid ske til kassereren.
...........

Medlemskab af DASP Kr. 200,00
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Deadline for Spækhuggernyt nr. 84/marts 2004:
fredag d. 14. februar 2004
Redaktionen efterlyser læsernes indlæg. Hvem kan for eksempel berette om et
sommertogt til inspiration for andre sejlere i 2004?
Indlæg sendes til Stina Kappelgaard, Baldersgade 69, st. th, 2200 Kbh. N
blad@spaekhugger.dk
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Postbefordret blad
0900 KHC

MARKEDSPLADSEN
KØB - SALG - BYTTE - LEJE

SÆLGES

SÆLGES

Indrykket den 13. november 2003

Indrykket den 16. november 2003

Giv et bud på nedenstående sejl !!
Carlsen Spiler, lys grøn, 2002: kr. 6800
BM storsejl fra sommer 2003: kr. 8500
BM pentex genua fra sommer 2003: kr. 8500
BM Spiler, lys blå, sommer 2003: kr. 8000

Spækhugger D 89
Jeg har en utrolig flot, velsejlende spækhugger
D89 - årgang 73, som du absolut bør se, før du
køber en anden båd.
Carlsen sails årg. 94/95. Kun brugt til kapsejlads
og har altid været rullet. Ekstra stel DAN-sails til
tursejlads. Nyere rig, Harken løjgang, Lewmar
spil nr. 24.
Farve: lysegrøn (malet ved Walsteds Bådeværft
den 11.08.00). Nye hynder. Påhængsmotor: 4 HK
yamaha.
Pris DKK 82.500,-

DM nr 2, Amagercup nr. 1, Hven rundt nr. 3, Jameson cup først i mål.
Kontakt
Christian Mohr
D257

cmo@image.dk

Kontakt
Lars Holden
Kirkestræde 14,
5700 Svendborg

KØBES
Indrykket den 12. november 2003

Lille spilkop
12. november 2003
Har du en lille spilkop liggende? Vi er på udkig
efter en brugt Andersen nr. 6 eller lignende.
Jens Krieger Røyen (D243 - Kasatka)
Kontakt:
Jens Krieger Røyen
(D243 - Kasatka)
Reykjaviksgade 3, 2. tv
2300 København

(. 22 18 47 86
larshoden@hansen.mail.dk

SÆLGES
Indrykket den 16. november 2003

Pentex genua
Hurtig pentex genua fra Elvstrøm. Har sejlet 2
DM (5. plads) og fire pokalsejla dser, bl.a. vinder
af øresundspokalen 2002. Sejler stærkt.
Pris DKK 5.000,-

(. 32953202
jer@kl.dk

Kontakt:
Martin Bach
DEN123 Floyd

(. 20875013
mba123@mail.dk

Ovenstående er de seneste annoncer indrykket på www.spaekhugger.dk. Alene i november 2003 er der indrykket 8 annoncer på køb eller salg af blandt andet sejl, bådstativ, både og udstyr. Husk derfor jævnlig at checke hjemmesiden for gode tilbud! Du er også
velkommen til at sende annoncer direkte til redaktionen.
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