Luffenyt efterår - 2009

Nekrolog
Ved Fyn Cup i år fik jeg at vide af Leif Schøllhammer var død mellem Jul og Nytår sidste år,
efter lang tids sygdom. Jeg talte med Leif til Fyn Cup 2008 for sidste gang, hvor han fortalte
mig om sygdommen, på sin sædvanlige lune facon, stadig optimistisk.
Leif har haft Luffe så længe jeg husker ”Safia DEN 81”, som han sejlede meget kapsejlads i
sammen med sine to sønner. Han var bestyrelsesmedlem i mange år og stod altid for
indgravering og udsættelse af vandrepræmier til både FYN cup og DM. Leif var Sølvsmed og
indehaver af Carl Hansen Sølv A/S i Fredericia.
Jeg vil savne Leif både på land og til søs, og håber at sønnerne tager over hvor Leif slap.
Æret være hans minde

Morten Galskov
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Forsiden: Havneidyl ved DM i Skælskør. Foto: Morten Galskov
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Formanden har ordet:
Så er Lufferne kommet på land og sejlerne er gået i hi, afventende julens komme, økonomisk opsving,
næste sæsons tiltag og ikke mindst de første tegn på forår.
Sæsonen 2009 bar tilsyneladende præg af den raserende økonomiske afmatning.
Fyn Rundt 2009 blev afviklet i et herrens vejr. Kun 11 både tilmeldt, 10 startede og 8 fuldførte. Til
gengæld slog ”Kirstine” fra Kolding Luffernes omsejlings rekord og skal man slå den, skal man under 20
timer!
DM blev afviklet med de fornødne 15 både, hvor nr. 15 blev kaldt ind på vej hjem fra ferie.
I bestyrelsen lagde vi os igen i år i selen for at få flere Luffer til DM. I januar sendtes der spørgeskemaer
ud, og på grundlag af svarene fik vi lavet lidt om på DM. Trods 23 interesserede, heraf 15 ”sikre”, var der
kun 14 tilmeldte da DM startede i Skælskør. Vi skal være 15 for at det er et officielt DM med medaljer, så
stor var glæden, da den tyske båd ”Alaya” kom forbi og reddede os på stregen. Yderligere tiltag var også
at invitere de større Luffe kopier, og her havde 2 stk. 4004 og en 43 fundet vej til Skælskør.
Der er pt. 10 Luffer til salg på Scanboat, så vi står overfor en stor udskiftning i klassen. Desuden kan vi
konstatere forøget medlemstal. Vi er pt. 77 medlemmer, 10 mere end i foråret! I 2007 var vi 81
medlemmer, så forhåbentlig når vi op over det i løbet af vinteren/foråret, når der kommer gang i
bådmarkedet igen. Sælger du din Luffe, bør det indføres i kontrakten, at den nye ejer bør være medlem af
Luffeklubben ☺
Vi har gjort et forsøg på at få flere tyske medlemmer, men desværre har vi stadig kun 2 fra Flensburg
området. I Kiel området ligger der omkring 10 Luffer. På bestyrelsesmødet blev der foreslået at gøre
yderligere tiltag for at samle nogle flere Luffer, og her kunne jeg godt tænke mig at få nogle input - især
fra tursejlerne. For dem der ikke sejler Fyn Rundt, er Als Rundt en dejlig dagssejlads. Den ligger som
regel 14 dage efter Fyn Rundt. Til næste år vil jeg forsøge at samle Lufferne fra sydvest her.
Vi vil gerne samle medlemmerne til et vinterarrangement, men spørgsmålet er bare hvad skal vi finde på?
I det tidligere beskrevne rundspørge var der ca. 50/50 interesse for et foredrag med Peter Wolsing, så det
blev ikke til noget. Er der nogen der har et godt forslag? Vi skal ved samme lejlighed have en
ekstraordinær generalforsamling, da vi i bestyrelsen gerne vil have vedtaget, at vi kun behøver at stille op
med 4 besætningsmedlemmer til DM. Vi håber at det ville kunne medvirke til flere deltagere til
sejladserne.
Hjemmesiden har fået ny webmaster og jeg synes, Emil har lavet en rigtig god side. Hvis man
sammenligner med de andre klassers hjemmesider, er vores meget professionelt lavet. Nogle har haft
logon problemer til grejbørsen og debatsiderne. Det skyldtes som regel, at man ikke tilmelder med den
samme e-mail adresse som bruger id sendes til. Logon er desværre nødvendigt for at undgå spam på
siden. Bannerreklamerne finansierer til dels præmier til DM. Kender du en, der kunne tænkes at ville
reklamere, hører vi gerne herom!
Jeg håber vi i 2010 ser mange flere Luffer til vores sammenkomster. Tur Lufferne er naturligvis
velkomne til at deltage i samværet uden at deltage i sejladserne. I Skælskør havde vi nogle dejlige dage i
nogle skønne omgivelser. Jeg håber også at se flere af de store Luffekopier til fremtidige DM’er. F. eks er
der lavet over 50 Luffe 40.04. De må gerne komme og deltage, og lave deres egen kapsejlads.
DM 2010 er i uge 32 i Juelsminde, sidste uge af skoleferien, og planlægningsvis foregår det torsdag til
lørdag, hvilket var en succes i Skælskør. DM 2011 skulle gerne blive på Øresund.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Sejler hilsener

Georg ”4mand” Thuesen
DEN 12 ”Classic”
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DM i Skælskør –
som tre sejlere fra DEN 122 Kind of Blue, oplevede det
Af Stig Myler
Kind of Blue ankom til Skælskør en uge før sejladserne startede, efter en dejlig sommertur med
familien i det Sydfynske. Vi var den første udenbys Luffe, og efter lidt pladsskifteri blev vi
anvist plads ved honnørkajen.
Carsten (medejer og fordæk) og undertegnede (medejer og rorsmand) mødte onsdag aften et flot
syn, da vi kom til Skælskør, 15 Luffer på række ved broen, sejl bredt ud på græsplænen og en
masse aktivitet på bådene.
Efter en del flytten rundt fandt Carsten en plads til sit cirkustelt på den meget skrå græsplæne. Vi
gik derefter op og fik en rødspætte i en hyggelig restaurant ved åen.
Kind of Blue lå markant dybere i vandet end nabobådene, så vi gik i gang med at tømme båden.
Man undrer sig over hvor meget unødigt udstyr man sejler rundt med og hvor mange
”hemmelige” opbevaringssteder der er på sådan en Luffe.
Senere på aftenen var der generalforsamling i Luffeklubben, hvor jeg som repræsentant for de
nye i klassen blev valgt ind som suppleant i bestyrelsen.
Torsdag morgen ankom resten af besætningen; Henning (medejer og trimmer), Heidi (storskøde)
og Søren (bakstag). Vi fik tømt det sidste og spilersikret båden med tape.
Vejrudsigten lovede blæsevejr fra vest. Det betød en stejl sø i kapsejladsområdet nordøst for
Agersø.
Vi lavede starter tæt på linien, men væk fra den værste klump af både i fordelsenden. Heidi
havde vi aldrig sejlet med før, og Søren kun et par gange. Det resulterede i en svingende
boathandling og spileren kom ikke op et par gange. Men efterhånden blev det bedre, og de sidste
dage lavede vi ikke flere håndteringsfejl. Til gengæld manglede vi højde og fart på opkrydsene.
Samarbejdet mellem rorsmand og storskødetrimmer kom aldrig rigtig til at fungere. De bedste i
klassen siger at det er her Luffen er mest følsom.
På trods af vores noget sekundære placering, blev vi overdynget med sponsorgaver; En
Luffetrøje m. logo, 2 x 2,5 L VC17 bundmaling samt et gavekort på 5.000,- fra North.
Til festmiddagen fik vi endvidere flere gode sejltilbud fra vores konkurrenter. Vi har siden valgt
at bruge gavekortet til en spritny skæringsspiler og en lidt brugt 3DL genua, som vi håber, vil
bringe os lidt frem i tabellen næste år i Juelsminde.
Af Carsten Meldgaard
Det var 3 forrygende dage med sejlads om dagen og underholdning på kajen og til middagen om
aftenen.
Vi oplevede det som en positiv overraskelse, at der udover gode kapsejladser samtidig var plads
til et socialt samvær i form fælles middag med efterfølgende mere alvorlige diskussioner ved
baren.
Fri bar umiddelbart efter kapsejladserne gjorde, at vi var hurtige til at få sejlene ned og komme i
havn - man kan vel sige, at det samlede sejlerne endog meget hurtigt efter den sidste kapsejlads det var en god ide.
Fortsættes næste side
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Den afsluttende festmiddag med præmieoverrækkelse om lørdagen var en festlig afslutning på et
DM - og det var positivt, at så mange af deltagerne tog sig tid til at blive til festmiddagen.
Kapsejlads startende torsdag med afslutning lørdag virkede efter hensigten, idet det gav den
fornødne tid til stadig at få sejlet båden hjem i løbet af søndagen.
Vores deltagelse i DM bekræftede vores oplevelser fra sommer ture, hvor vi har oplevet Luffe
sejlere som meget åbne og imødekommende.
Det har været positivt, at møde andre Luffe 37 sejlere og vi har stiftet bekendtskab med Luffe
sejlere fra hele Danmark.
Alt i alt var det en forrygende oplevelse, og der skal lyde en stor tak til Skælskør Sejlklub og
hovmesteren for den udsøgte forplejning og gode service.
Af Henning Seehausen
Selvom vi har mange både store og små kapsejladser bag os, var det alligevel med en vis
forventningsfuld spænding at vi planlagde sommerferietogtet til at slutte i Skælskør så vi kunne
deltage i vores første Luffe 37 DM. Planen havde været den samme i 2008, men var kuldsejlet af
meget kraftig vind og en gast der sprang fra, så i år skulle det prøves.
Her nogle måneder efter ser vi tilbage på et rigtigt god afviklet arrangement kendetegnet ved
nogle hårde, men meget lærerige sejladser og et rigtigt godt socialt miljø til stævnet.
Efter kun 1½ år med Luffe 37 erfaring har vi måtte sande at skiftet fra andre bådtyper har været
en hård oplevelse rent resultatmæssigt. Vi arbejder derfor fortsat på at finde det rigtige trim med
god højde og fart. Det var derfor med begrænsede forventninger til placeringerne at vi ankom til
DM. Og heldigvis ;-). Som ny blev det nemlig hurtigt tydeligt at niveauet for de både, der
deltager er rigtig højt, og at de fleste har deltaget i mange år. De senere snakke om aftenen
blotlagde da også at mange mente man skulle være med 4-6 år før man kunne gøre sig gældende!
Hvad vi manglede i placeringer, fik vi til gengæld til fulde retur i en masse vigtig træning både
med trim og bådhåndtering. 9 gode sejladser, der for os svarer til rigtigt mange aftensejladser
hjemme. Alene dét er en god grund til at deltage – også selvom (eller måske netop derfor) man
synes at man stadig mangler en del for at være med i feltet.
En anden vigtig årsag til at man som ny kommer positiv hjem fra DM skyldes at klassen virker
meget åben og imødekommende overfor nye. Både på det almindelige hyggelige plan, men også
i forhold til at dele erfaringer og trimfiduser. Meget nyttigt for nye i bådtypen – også selvom
flere af rådene går i hver sin retning ;-)
Tak for et godt DM. Vi håber at vi alle i fællesskab kan få endnu flere til at finde vej til nogle
hyggelige og lærerige oplevelser i Juelsminde i 2010. Vi er der i hvert fald!
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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Torsdag d. 28. januar 2010 kl. 19.00 hos North Sails, Bjarkesvej 5, 3450 Allerød
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Ændring af klassebestemmelser:
a. Paragraf 18, stk. a) ændres til følgende:
Ved klassemesterskaber (DM) skal besætningens størrelse være fire (4) eller fem (5)
personer. Inden første sejlads skal der til kapsejladskomitéen afleveres en bemandingsliste
indeholdende navn og sejlklub (skal være godkendt af DS) på hvert enkelt besætningsmedlem.
Besætningen kan herefter ikke udskiftes i dette mesterskab.
Eneste undtagelse er dokumenteret sygdom, som skal ansøges og godkendes hos
kapsejladskomitéen før udskiftning.
b. Paragraf 16, stk. 1 ændres til følgende:
1 stk. anker. Ankeret skal mindst kunne holde en båd på 4000 kg og skal være forsynet med
forfang 4 meter kæde eller blyforfang
3. Eventuelt
Generalforsamlingen gennemføres sammen med vores vinterarrangement hos North Sails (se side13).
Hvis dette arrangement aflyses pga. for få tilmeldinger flyttes generalforsamlingen til Dyrehavegårdsvej
8, 2800 Lyngby hos Morten Galskov. Evt. flytning bekendtgøres kun på klubbens hjemmeside.
Fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen kan sendes pr. e-mail til Morten Galskov på adressen
mga_dk@yahoo.dk. Mailen skal indeholde følgende oplysninger: Bådnummer, navn på ejer samt om man
ønsker at stemme for eller imod de 2 ændringer. Eller du kan sende et postkort til Morten med din
fuldmagt

Referat af generalforsamling i Luffeklubben,
13. august kl. 2100 i Skælskør Sejlklubs klubhus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab.
4. Fastsættelse af kontigent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af Formand. Morten Galskov ønsker ikke genvalg.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår:
Peter Martinussen (modtager genvalg)
Søren Christiansen (modtager genvalg)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Love og klassebestemmelser
10. Eventuelt

Deltagere: DEN 108-51-58-192-76-122-194-70-16-12-177-53-105 og GER 149
1. Som dirigent valgtes Jan Ankerstjerne, DEN 108.

Fortsættes næste side
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2. Den afgående formand Morten Galskov redegjorde for bestyrelsens store arbejde for at få mange
deltagere til DM, og samtidigt gav udtryk for sin frustration over at det ikke lykkedes. Herunder
blev nævnt spørgerunden ved hjælp af spørgeskemaer, hvor der var over 20 tilkendegivelser på,
at man ville møde op til DM. Kun 14 mødte op, og DM blev reddet af, at GER 149 kom forbi på
ferieturen og sejlede en sejlads, således at DM kunne blive officielt. M.G. efterlyste forslag til,
hvad der kan ændres, og spåede Luffe 37 en fremtid som turbåd, og dermed faldende priser,
såfremt DM ikke kan holde kadencen. Yderligere beklagede M.G. den ballade der havde været i
forbindelse med det forrige DM i Grenå, hvilket heller ikke fremmer interessen for klassen.
Generalforsamling godkendte formandens beretning med bl.a. følgende kommentarer:
- Der er general afmatning i alle bådtypers afholdelse af DM.
- Overlevelse kan være aktiviteter ud over DM og Fyn Cup
- Man skal opfordre nybagte Luffe ejere til at blive medlem, støtte op når der kommer en
ny Luffe i klubben, altså hjælpe med alt der kan fremme til, at den nye bådejer føler sig
godt modtaget, og dermed muligvis vil deltage i DM.
- Hvor er sidste års mester?
- Den tyske Luffe takkede bestyrelsen for det store (og desværre forgæves) arbejde med at
rekruttere tyske Luffer. Desværre er tendensen i Tyskland, at man ændrer på
konstruktionen, således at Luffen ikke opfylder klassebestemmelserne, og dermed ikke
kan deltage i klassesejladser/DM.
3. Regnskabet blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
4. Kontingentet blev fastsat til at være uændret.
5. Der var ingen indkomne forslag
6. Som ny formand valgtes Georg Thuesen, DEN 12 uden modkandidater.
7. Peter Martinussen og Søren Christiansen genvalgtes, Morten Galskov og Stig Myler, DEN 122,
indvilligede i at tage en tørn som suppleant.
8. Einar Larsen, DEN 49 genvalgtes
9. Morten Galskov (DEN 177) redegjorde for bestyrelsens nye tiltag med indførelsen af tovværks
bak- og hækstag. Trods begrænset holdbarhed, giver tovværk meget mindre slid på storsejlet, når
bagstaget står og slår.
Klaus Johansen, DEN 105 spurgte om forsikringens syn på tovværksbakstag og henviste til den
debat, der har været i Bådmagasinet for nylig vedr. forsikringsselskabernes manglende vilje til at
erstatte ældre rigge. Bo Jensen, DEN 16 forklarede om hans mastehavari ved forrige DM, her var
der ingen problemer med forsikringen.
Bestyrelsen blev opfordret til at se på forsikringer kontra mastehavarier.
10. Eventuelt.
- Morten Galskov (DEN 177) foreslog at besætningsantallet blev givet fri, og der blev
indført en vægtgrænse på f. eks. 500 kg. Dette vil lette det evindelige gasteproblem til
DM
- Peter Martinussen (DEN 76) foreslog at se på mulighederne for at arrangere DM i pinsen
i Kerteminde, og bede Kerteminde Sejlklub om at arrangere det (hvert år) i forbindelse
med Big Boat Challenge.
- Otto G. Jensen (DEN 108) foreslog at se mere på Limfjorden og Øresund som mulige
steder at afholde DM.
Mødet sluttede kl. 22.15

Georg Thuesen, referent
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Invitation til vinter arrangement
Der afholdes vinterarrangement torsdag d. 28. januar 2010 kl. 19.00 hos North Sails,
Bjarkesvej 5, 3450 Allerød
Samtidig afholdes ekstraordinær generalforsamling (se indkaldelse side 7)
Arrangementet gennemføres kun hvis der er mindst 20 tilmeldte deltagere. Tilmeld dig selv og
dine gaster senest fredag d. 15. januar ved at sende en mail til Morten Galskov på adressen
mga_dk@yahoo.dk.
Hvis arrangementet aflyses på grund af for få deltagere bekendtgøres dette på klubbens
hjemmeside.
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Hækstag
Vi har i Sutten hele 2009 sejlet med et nyt hækstags system. Vi har ført det frem så storsejlstrimmeren kan styre det også. Det har givet rigtig god plads i agter rummet at komme af med den
store rulle.
Det fungerer virkelig godt. Ca. 2,5 meter over dæk har vi en blok der er splejset i hægstaget. En
snor som er bundet under dæk går i gennem blokken og der er splejset en blok på denne i enden.
Derudover er der yderligere 2 snore der er splejset på den snor der er bundet i bunden under dæk.
Gennem sidste blok er der en snor der løber ud til hver side og frem. Se billederne.
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Søredning i Storebælt
En dejlig julidag blæste det ganske pænt fra syd. Jeg var undervejs som lods med et skib til
Spodsbjerg, da jeg hørte en noget panisk sejler med hollandsk accent udsende mayday på kanal
16. Lyngby Radio svarede med det samme, og ændrede meldingen til en pan meddelelse, da
båden tog vand ind, men der ikke var overhængende fare for menneskeliv. Positionen var tæt på
Spodsbjerg. Jeg stod og skulle tages af skibet, og aftalte med Lyngby Radio, at lodsbåden skulle
sætte mig ombord på båden og assistere.
Ombord fandtes 3 midaldrende hollændere, to kvinder og en mand. De var alle meget trætte, da
de havde lænset vand ud af kahytten i mere end 1 time.
En trosse rekvireredes fra lodsbåden og denne tog os på slæb imod Spodsbjerg. I kahytten var
der ca. 1 m vand, og trods ihærdig lænsning ved hjælp af spande, så det ikke ud til at vi kunne
holde vandmasserne stangen.
Bådens elektriske anlæg virkede ikke længere, så alt korrespondance med lodsbåden foregik på
mobiltelefon. Lyngby fortalte, at en redningshelikopter var på vej med pumpeudstyr.

Lodsbåden ”Vega” med dagens høst
Efter ca. 20 min. hang en af de nye Merlin helikoptere over båden, og tønden med pumpe firedes
ned.

Ttønden med pumpen. Den er edderma’me tung.
Havaristen var en af de masseproducerede tyske æggeskaller, som enhver Luffeejer rynker på
næsen af. Fribordet er meget højt, så det krævede sine mænd at hive den 55 kg tunge tønde ind
over lønningen, især når den eneste anden mand i skibet var en midaldrende hollandsk
akademiker, der netop havde brug alle kræfterne på at holde skuden flydende. Men nød lærer
nøgen kvinde at spinde. Desværre var der ingen nøgne kvinder ombord, men tønden kom ind,
pumpen pakket ud, og den nemme brugsanvisning gennemgået. Heldigvis slog det hollandske
akademikergen fra, så pumpen kom hurtigt i gang.
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Pumpen viste sig at være særdeles effektiv. Efter bare 10 min. operation var vandstanden faldet
så meget i kahytten, at vi kunne begynde at lokalisere lækken. Motorrummet viste sig at være
knastørt, så jeg bad den kvindelige skipper om at forsøge at starte motoren. Den sprang i gang
uden problemer, så helt på herrens mark var vi ikke længere. Jeg tjekkede toilettet og kabyssen
og fandt alle søventiler intakte og uden utilsigtet kontakt med oceanet udenfor. Så var der kun to
skroggennemføringer tilbage, og ganske rigtigt stod der det flotteste springvand i forkahytten.
Hollænderen fandt giveren(transduceren) til loggen flydende i forkahytten, og panikken og
vandstanden faldt drastisk, da han monterede den, hvor den hørte til. Inden længe kunne vi gå
tørskoede i kahytten. Vi lod slæberen gå, og sejlede for egen kraft ind i Spodsbjerg lystbådehavn.
På grund af pælebankning havde transduceren arbejdet sig op ad skroggennemføringen. Både log
og ekkolods givernes omløbere var flækkede (plastik), og der var ikke yderligere sikring
monteret.

Taknemmelige hollandske sejlere
Mange både har ikke VHF. I ovennævnte tilfælde reddede VHF-en hollænderne for en lang
svømmetur. I min Luffe er der en ældre Sailor VHF samt en håndholdt batteridreven til 3000 kr.
Når strømmen går, er man slemt på den med en fastmonteret. Hollænderne var heldige at
strømmen først gik efter nødmeldingen var sendt. Det er en god ide at lære de gængse
nødmeldinger at kende. Operatørerne på Lyngby Radio er særdeles professionelle, og kan hurtig
vurdere, hvilket hjælp der er påkrævet. Når en garvet sømand hører ”mayday” på radioen,
reageres prompte som om der er et menneske i livsfare. Det var der ikke i det beskrevne tilfælde,
så derfor ændredes meldingen til en pan meddelelse, hvor hjælp er påkrævet, men ingen
overhængende fare for liv.
Jeg tjekkede mine ekkolod- og loggivere. Begge omløbere er intakte, og desuden er de sikret
med en sikringspin med split. Desuden er båden udstyret med et sæt ”dummies”, så man kan
afmontere giverne uden at båden synker.
Håndholdte VHF-er samt nyt hylster til din log- og lodgivere kan købes hos Luffeklubbens
sponsorer, se bannerreklamerne.
Da en lodsbåd er et statsfartøj, kan der ikke kræves bjærgeløn. Desuden må lodsbådene ikke
bugsere, da båden hænger på den såfremt bugseringen forårsager skader på havaristen. Grundet
”tilfældets særegne omstændigheder” valgte bådføreren at se stort på disse regler, hvilket bådens
ejer er ham meget taknemmelig for. Ihht. bjærgningsreglerne kan man kræve 10% af bådens
værdi i bjærgeløn, som deles med 50% til bjærgningsfartøjets ejere, og 50% til de involverede
bjærgere. Vi fik 20€ til deling imellem bådføreren, min kollega i lodsbåden, og mig selv for
vores 2 timers indsats. De dækker ikke engang brændstoffet til lodsbåden!
Men vi udviste godt sømandskab, hvilket er betaling nok for os!
Georg Thuesen
DEN 12 ”Classic”
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K L U B B E N

REGNSKAB FOR PERIODEN
1. oktober 2008 - 30. september 2009.
RESULTATOPGØRELSE
INDTÆGER:
Kontingent aktive medlemmer ...................
Sponsorindtægter ..............................
Renteindtægter ................................
INDTÆGTER IALT

22.140
1.814
794
24.748

UDGIFTER:
Stævneudgifter ................................
Luffenyt ......................................
Kontorhold ....................................
Porto og gebyrer ..............................
Møder .........................................
UDGIFTER I ALT ...................................

37.132
3.062
6.105
1.903
5.399
53.601

ÅRETS RESULTAT ...................................

-28.853

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2009
AKTIVER
INDESTÅENDER:
Kassebeholdning ...............................
Sparekassen Faaborg kto. 518085 ...............

1.061
47.231

INDESTÅENDER I ALT ...............................

48.292

AKTIVER I ALT ....................................

48.292

PASSIVER
EGENKAPITAL:
Egenkapital pr. 30.sept. 2008 .................
Årets resultat ................................
Forudbetalt kontingent ........................
Skyldige omkostninger .........................

61.920
-28.853
900
14.325

EGENKAPITAL PR. 30. SEPTEMBER 2009 ...............

48.292

PASSIVER I ALT ...................................

48.292
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Watski2star 2009
Igen i år deltog Anders og jeg i sejladsen, hvor man kun må være 2 ombord. Torsdag aften kom
vi til Helsingør, lige tids nok til at få en godnat øl i klubhuset. Fredag morgen var der gratis
morgenbord, efterfulgt af skippermøde og en vejrudsigt.
I vores løb var der endnu en Luffe 37, Den 122, ellers bestod det af Ylva, X99 samt flere andre.
Vi gik i første start kl. 11
Vinden var meget svag og skiftene inden starten med kraftig nordgående strøm. W bøjerne der
afgrænser storskibs ruten skulle holdes til bagbord, hvilket lige kunne lade sig gøre selv om vi
startede så langt ude som muligtt, for at få mest medstrøm. Der var lovet venstredrejende vind
hen ad dagen så vi holdt så højt så muligt for senere forhåbentlig at kunne sætte
skæringsspileren. Vind drejningen kom, men dog sent. Vi fik nogle herlige timer med spileren i
4-5 meter og dejligt solskinsvejr. Mange både sejlede med Code 0 sejl hele vejen fra Gilleleje til
Anholt.
Det er altså et fantastisk sejl, sikke en fart det giver. Hvis man sætter sådan et på en Luffe 37,
helt i top af masten og så langt frem man kan, så bliver man kun straffet 0,5 sek. per sømil,
hvilket man nemt sejler hjem. Det kræver man skal have nyt målerbrev, og så må man ikke sejle
klasseløb. Men man kan skifte målerbrev frem og tilbage mellem nyt og gammelt for omkring
100 kr. per gang, som jeg har forstået det.
Dem jeg har talt med fortæller også at det er et perfekt tursejl.
Vi ankom til Anholt kl. ca. 20 som 3. båd i skønt vejr. Der blev serveret en varm ret samt en øl.
Vi fik et par timer søvn inden vi skulle sejle hjem igen. Man har præcis 3 timer deroppe.
Hjemturen bød på spiler sejlads i frisk vind og gode runde bølger, så det gik stærkt. Hjemme i
Helsingør kl. ca. 8, godt trætte og nr. 2 i vores løb, slået af en Ylva med 5 min. Den var målt ned,
så de kun sejlede med fok og så en Code 0, hvilket betød at vi skulle sejle 5 sek. fra den per
sømil. Om aftenen var der et brag af en fest med gratis mad og vin ad libitum.
Kan virkelig anbefale sejladsen, der både er udfordrende og meget social. Dog burde der indgå
lidt flere mærker. Vi hverken stagvendte eller bommede en eneste gang på de knap 120 sømil.
Har aldrig sejlet en kapsejlads før, hvor dette var tilfældet og slet ikke så lang en sejlads.

Hilsen Morten Galskov

Kontingent
Sammen med efterårsnummeret af Luffenyt udsendes normalt indbetalingskort til fornyelse af dit
medlemskab, og i år er ingen undtagelse. Danske medlemmer vil sammen med dette Luffenyt
finde et indbetalingskort, som bedes benyttet senest 26. januar 2006.
Trods underskud i det netop afsluttede regnskabsår er kontingentet uændret, kr. 300,Udenlandske medlemmer modtager en vejledning, da vores FI-kort ikke kan indbetales fra
udlandet
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Efterårs sejladser i Øresund.
Hvert år er der kapsejlads i de to første weekender i oktober på Øresund. Første weekend lørdag
er det Thiele Cup, der som vores DM er op og ned baner. I år var der ingen problemer med at
stille 5 Luffer som der kræves for at få lov til at være med. Der skulle sejles 3 sejladser i et ret
koldt og regnfuldt efterårsvejr med vindstyrker i den friske ende. Deltagerne var DEN 16, 35, 53,
88 og 177.
Kun DEN 35 startede med genua, resten valgte fokken. Det blev en våd dag på Sundet, men
alligevel dejlig. Den 53 startede ikke i de sidste to sejladser, de påstod der var gået noget i
stykker:
Vi vandt sejladsen med 3 førstepladser, DEN 88 blev nr. 2 med 3 andenpladser.
Om søndagen skulle vi sejle Mumm Stelton Cup, en distance sejlads med mange
mærkerundinger. Der var 7 tilmeldte luffe 37 så det tegnede godt. Vejrudsigten lød dog ikke så
godt, der var kulingvarsel.
Søndag morgen var der også overordentlig frisk vind fra vest. Den eneste anden Luffe vi så ude
var DEN 16. I det hele taget var der ikke mange både på vandet selvom der var tilmeldt 230. Vi
gik i 3 start og skulle heldigvis ikke langt fra land. Der var primært X99 i vores start. Vi startede
med stormfok og fuldt storsejl, som vi senere rebede .
Det blæste helt vildt, op til 23 meter, men der opstod aldrig problemer og der gik heller ikke
noget i stykke andet end vores Windex, der blæste af. Luffen er en fantastisk båd. Vi var første
båd i mål og vandt overalt på lille bane, så nu har vi rigeligt med champagne.
Hvad vi ikke ødelagde i første weekend gjorde vi i anden. Sejladsen hvor man kan vinde sin
vægt i rødvin, hvis man er heldig. Der trækkes lod blandt løbsvinderne.
I år var vi 4 luffer, én for lidt til eget løb, desværre. Vi kom i løb med bl. a. 2 X34 og dem skal
vi sejle mellem 10 og 15 sek. fra per sømil, hvilket er helt umuligt. De blev da også 1 og 2 i
vores løb med os på 3 pladsen.
Lørdag var det to chikane baner. Vinden ca. 8 meter fra øst, så der var bølger og kraftig
nordgående strøm. Ombord på Sutten var vi ikke den vanlige besætning, men det var nu ok.
Inden første start sejlede vi desværre vores vindinstrumenter af,da vi ramte en X99 med masten.
Skylden var vores. Senere i chikanen, sejlede en X332 ind i siden på os i en mærkerunding.
Deres rorsmand faldt. Det kostede en bøjet rælings liste og en revet spiler.
Efter sejladsen lørdag var der virkelig gang i den i klubhuset med tyrolermusik, smukke
udklædte unge tyrolerpiger, gratis øl ad libitum, små shots og pølser. Sejlerne blev for en gang
skyld hængende længe i klubben. Super arrangement.
Søndag op og nedbaner i lidt mere vind. En god afslutning på sejladserne 2009.

Morten Galskov
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Mestrenes Mestre
Mestrenes mestre er sejladsen hvor alle kølbåds danmarksmestrene mødes for at finde den
ultimative mester. Der sejles i Matcher 28 på små korte op ned baner, to omgange sejles banen
rundt, med mål på læns, ca. 20 min per sejlads.
I år var der 14 besætninger og 7 både, så halvdelen sejler mens den anden halvdel ser på fra land.
Man bliver sejlet frem og tilbage i gummibåde og der skiftes meget ofte båd. Der er ikke mange
minutter mellem sejladserne til at trimme den båd man kommer om bord i. Vi, dvs. Anders Søren
Claus og Morten, skulle sejle anden start uden at have haft mulighed for at bare sejle lidt i båden.
Vinden var frisk omkring 8 meter fra øst, så der var ret store bølger.
Starten er meget vigtige på så korte baner, vi kom godt af sted og var noget forundret over den
fart vi havde, vi vandt sejladsen uden de store problemer. Næste sejlads samme gode fart og
kommer nr. 2 til krydsmærket efter en lidt dårlig start. I mærkerundingen rammer vi desværre
den førende båd og må lave en 720 graders vending og det koster. Vi var nu absolut sidst. Vi
nåede dog en båd inden mål. Så var der pause for vores vedkommende.
Da vi kom på vandet igen var det i en anden båd og vi var spændte på om farten stadig var der.
Det var den, vi vandt sejladsen ret nemt.
Nu havde vi fået blod på tanden mht. til at vinde stævnet. Vi var virkelig tændte, måske for
meget for 3 min inden næste start ser vi ikke en styrbord båd, der sejler lige ind i siden på os med
et gevaldigt brag. Deres fordæks gast lander delvist på vores fordæk, for derefter at falde ned
mellem bådene og slå sit hoved mod vores køl. Han kom op bag bådene og de fik ham omborg
på styrbord båden. Han blev sejlet til land af en gummibåd og kørt til skadestuen meget hurtigt.
Heldigvis var han frisk næste dag. I vores båd var der et kæmpe hul og vi måtte have en mand
ned og stemme noget mod hullet for ikke at tage vand ind. Vi kunne ikke vende pga. hullet før vi
fik noget sejl ned. Ind kom vi og nu manglede der så en båd. Vi blev selvfølgelig disket i den
sejlads og ingen tvivl, det var vores skyld.
Nu gik hele programmet i vasken da der manglede en båd. Og Skovshoved sejlklub, der var
arrangør, måtte lave hele programmet om til søndagens sejladser. Natten mellem lørdag og
søndag blev endnu en båd beskadiget, da masterne mellem to både ramte hinanden i det urolige
havnebassin. Så Søndag morgen måtte de igen lave nyt program. Svære betingelser.
Søndag var vinden tiltaget til omkring 10 meter med aftagende tendenser. Vi lagde ud med en 3.
plads efter tumult ved første mærke, hvor en båd vender under os inden for 3 bådlængder, som jo
ikke er lovligt. Vi førte ellers sejladsen. Dagens anden sejlads vandt vi sikkert.
De 10 første både skulle nu sejle finale sejlads og man tog sine points med i finalen, hvor der
skulle sejles 3 sejladser. I den første sejlads blev vi nr. 3 anden sejlads vandt vi.
Inden sidste sejlads viste vi ikke noget om hvordan vi lå samlet, men viste vi var med. Vi kom
dårligt fra start og var sidst ved første krydsmærke men fik os sejlet op på en andenplads ved
næste krydsmærke. På læns mod mål gik den endelige vinder forbi os og vi blev nr. 3 i den
sejlads. Samlet blev vi nr. 2, hvilket vi var godt tilfreds med i det selskab. Men bare lidt held og
ikke så mange fejl på førstedagen kunne vi nemt have vundet. Vi slutter med 19 point, 2 point
efter vinderen.
Et sjovt og godt arrangeret stævne med god forplejning og socialt samvær.
Billede på næste side
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Sejler hilsen fra Morten Galskov

Hæk / bagstag i ”snor”
Nu besluttede vi sidste år at udskifte, gøre det valgfrit, hækstag og bagstag med en af de nye typer ”snor”.
Der er flere grunde til at gøre dette:
1. Man sparer 5 kg. i riggen
2. Man undgår slidtage på agterliget
3. Man undgår at det læ bagstag står og slår ind i storsejlet, specielt i sø og ringe vind.
Men der er også et par små sidegevinster mere: Det er meget mere behageligt at pakke sammen og hvis
man skal have eks. En stander sat på hækstaget, så er det let at stikke en snor gennem staget.
Jeg har spurgt producenten FSE/Roblon om levetiden og de siger ca. 5 år.
Det er som alt andet sollyset der er det helt store problem mht. levetiden.
Nu har vi så sejlet med det et år, og vi er meget glade for det, jeg kan varmt anbefale, at man udskifter
den gamle vire med en moderne ”snor”.

Oluf Grønkjær, DEN 108
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Fyn rundt på 20 timer.
Vores mål for 2009 var helt klart at vinde Fyn Cup. Det var hvad Kirstine manglede af trofæer
efter 3 gange DM. I Fyn Cup var bedste resultat hidtil en 2`plads.
Onsdag den 20. maj sejlede Annie og jeg Kirstine fra Kolding til Bogense. Det gav os en fridag –
Skærtorsdag, som vi kunne nyde i Bogense. Om aftenen kom Jeppe og vores barnebarn Frederik.
Frederik på 5 år ville gerne overnatte på Kirstine og så køre med farmor hjem fredag. Torsdag
aften blev brugt til at rigge Kirstine til så hun var klar til fredag.
Fredag middag stod vi ud af Bogense havn. Besætningen var den sædvanlige - Jeppe, Kim, Peter,
Jakob, Mads og undertegnede. Der var frisk vind og rent kryds ned til Strib, så vi var meget i
tvivl om, hvorvidt det var til fok eller genoa. Vi trak beslutningen så længe vi kunne – men til
slut blev det vores grundregel – hvis du er i tvivl, så er det genoa – der sejrede. Meningerne var
delte på Lufferne. Der var både med fok og både med genoa.
Vi fik en ret dårlig start, og for at komme fri af feltet slog vi ret hurtigt ud i søen. Sutten og
Momo der begge var foran os, fulgte med os, medens resten af Lufferne fortsatte ind i Båring
Vig. Det var det sidste vi så til dem. Sutten havde genoa på lige som os, medens Momo havde
sat fokken. Det viste sig at være lige så effektiv som genoaen. Momo lå og skiftede placering
med os hele vejen til Røjle Klint. Sutten havde vi omkring 100 m forude.
Lige før Røjle Klint kom der en byge med kraftige vindstød. Sutten skiftede til genoa. Vi valgte
at fortsætte med genoaen idet vi regnede med at der ville være noget læ ned gennem snævringen.
Da bygen var ovre rykkede vi noget fra Momo og tættere på Sutten. Sutten valgte at skifte til
genoaen igen, og det gjorde at vi var helt tæt på dem ved Strib Fyr.
Ned gennem snævringen kom der igen kraftige vindstød. Sutten kom godt igennem og rykkede
igen fra os og Momo nød godt af fokken i vindstødene og kom tættere på os. Ved Stenderup
Hage var Sutten igen omkring 100 m foran os og Momo var helt oppe ved os. Nu gik det med
slæk på. Vi forsøgte med skæringsspileren, men kunne ikke holde den og måtte igen rulle
genoaen ud. Ved Bågø Fyr var vi igen rykket lidt fri af Momo og vi havde stadig Sutten foran os.
Her kunne vi nu falde en anelse og vi forsøgte igen med skæringsspileren – og nu lykkedes det.
Sutten og Momo havde også sat spiler.
Kort efter skar Sutten pludselig op og fik spileren i vandet. Vi gik forbi dem, og det var det sidste
vi så til Sutten. Momo rykkede vi ganske langsomt fra på vej ned til Horne, hvor vi var kommet
et godt stykke foran dem. Ved Horne faldt vi igen, og vi valgte nu at skifte til all round spileren.
Nu gik det ind mod Svendborg med Momo bag os, men stadig rykkende nærmere.
Ved Svendborgsundbroen klemte Momo sig lige akkurat foran os med en bådslængde.
Vi kom dog hurtigt foran igen da vi i svinget ved skibsværftet skar tættere på Tåsinge og dermed
gik inden om dem. Vi lå lige foran da vi gik ud af Svendborgsund og satte kursen mod Thurø
Rev kosten for spiler. På vej derud skiftedes vi til at ligge foran, men ved kosten lykkedes det os
at få inderbanen.
Vejrudsigten lovede opfriskende vind. På vejen ud til kosten, hvor vi sejlede for spiler, valgte vi
derfor at skifte til fok. Momo havde imidlertid skiftet til genoa.
Da vi havde rundet kosten, med Momo lige bag os i læen, opdagede vi hurtigt at vinden ikke var
tiltaget endnu, og at Momo var hurtigere med genoaen. Vi holdt dem dog stangen ved at følge
med op og holde dem nede i læen, når de forsøgte at gå op til luv af os. Vi var dog godt klar
over, at det var en stakket frist, så efter vel et par sømil tog vi en beslutning, der nok var det
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afgørende træk der gav os sejren. Vi havde nu så meget slæk på, at vi besluttede at sætte
skæringsspileren og holde så højt som muligt. Så ville vi skifte til genoaen og skære tilbage til
kursen. Med skæringsspileren rykkede vi nu meget hurtigt fri af Momo. Det var det sidste vi så
til Momo og i øvrigt andre Luffe 37`ere. Efter kort tid med skæringsspileren viste det sig, at vi
kunne holde Kobberdyb op. Først lige før Storebæltsbroen måtte vi tage skæringsspileren, og nu
var vinden frisket så meget at fokken var ok.
Fra broen gik det nu med slæk på uden om Romsø op til Fyns Hoved. Herfra frisk kryds til
Æbelø og til mål i Bogense. På denne sidste del var vi begyndt at kigge på klokken. Vi vidste at
rekorden for en Luffe 37 – sat af Misty det år, vi blev nr. 2 – var på 20 timer og 40 minutter. Det
lykkedes at slå rekorden idet vores tid blev på nøjagtig 20 timer helt rent.
En dejlig afslutning på en fantastisk sejlads, hvor vi måtte kæmpe en lang kamp med Sutten og
især Momo før vi kunne gå i mål som vindere – og føje endnu to trofæer til vores andre
resultater. Vinder af Fyn Cup og omsejlingsrekord for Luffe 37`ere.
Benny
skipper på DEN 202 Kirstine.

Besætningen - agterfra er det Mads, Jakob, Frederik (der dog afmønstrede før start), Kim, Jeppe, Peter og Benny.

19

20

