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Redaktionensord 
Trissen har ikke et eneste ord denne gang, ud over en telefonisk besked til 
mig om at komme i gang og få noget ud. Det gør jeg så – med behørig for-
sinkelse. 
I forlængelse af Trissens forslag om at sælge ”nørklerier” over skibssiden 
på sommertogter og ellers, kom Fruen forbi og afleverede et par kasser 
med diverse husflid. Sagerne kom med til Lundeborg og på sommertogter, 
men uden salg til følge – der var et par forglemmelser og misforståelser. 
Det ændre ikke på at ideen er god og da Tinas arbejde også er godt, for 
slet ikke at tale om de yderst rimelige udgangspriser, skal det nok ende 
med succes!  
 
Siden sidst 
Søsætning og rigning gik efter bogen, indtil det blev tid at montere et nyt 
vindex – først kom det omvendt på og siden sad det skævt. Det gik mere 
smertefrit med at få en ny vimpel op. 
Mandagssejladserne har vi nydt, selv om vejret ikke altid artede sig. En af 
de gange hvor vindstyrken var i overkanten, nåede vi slet ikke at få sejlet 
op. Jeg havde slæbt ekvipagen ud til p-bøjen og var ved at overtale mig 
selv til at blive på Mjølner for at kunne hente Freja om vejret skulle blive 
værre endnu, da Erling mente, at vi da vist drev. Og det gjorde vi, med p-
bøjen slæbende efter os – ud med mit anker, men vi var på for dybt vand til 
at det ku holde, så vi endte med at sejle ind igen, medbringende p-bøje og 
det af den sprungne kæde, der nu hang på.  
Vi har haft en del interesserede prøvemedlemmer med, enten på den sejl-
tur de forventede, eller på en slæbetur ud og ind, når det gik som beskrevet 
ovenfor. 
Sidste år var det Stinne, der blev hængende efter en prøvetur, i år kom 
Gartner med Peter, som har en lang karriere i bl.a. folkebåd bag sig og og-
så har meldt sig ind – herligt. 
Ved både Romregattaen og det lokale pålidelighedsløb glimrede vi ved vort 
fravær – desværre ikke muligt at samle folk. 
Ungdomsturen startede i Lundeborg i år, da man der akut manglede et vi-
kingeskib. Hvis ellers beretningen er fundet, står den andet sted. 
Oldsager overtog skuden – og den beretning er helt sikkert med. 
Noget af det sidste, der er sket er, at Freja har forladt det kolde våde vand 
og har søgt ly i Nausten, assisteret af Nis´s traktor, ungdommen (Jan) og 
oldesjakket (Keld, Kedde, Styremaskinen, Victor og Mig – (Keld, Styrema-
skinen og Mig var på nedsat tid).  

Gert 
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Rotary 
En herlig sommerdag blev Keld, Gartner, Carl Anker og jeg foreviget nede i 
Freja, sammen med Præsidenten for Rotary. De flinke mennesker forærede 
os kr. 5.000, som vi udtrykte stor taknemmelighed for – det er fremdeles 
kostbart at holde skude og grej i forsvarlig stand. 

Gert 
Kreative Dage 
Ruth, Kedde og Keld tog imod ved skibet og fik fortalt og blev foreviget sam-
men med diverse gæster. Nausten blev også besøgt, det var jo her kaffen 
og kagen befandt sig, og behørigt fotograferet. Et sted mellem 25 og 30 
mennesker var forbi – ikke ringe. 
Dagen efter var jeg en tur i Hejlsminde, hvor jeg så en seddel med tysk 
tekst hænge på porten til Nausten – hvis man manglede et eller andet, ku 
man ringe til Keld. Den seddel gjorde en tysker vældig glad, for han havde 
glemt et ret så kostbart fotografiapparat i Nausten. 

Gert 
 
Fjelstrup Malerfirma og Nausten 
Jan, som indehaveren hedder, har igen i år foræret os maling til Naustens 
hårdt tiltrængte forskønnelse. Noget siger mig, at de ædle dråber bliver stil-
let på lager indtil foråret – vejret er p.t. ikke til udendørs maling. 
Derimod kunne man godt mure marksten op omkring skorstenen, ku man ik-
ke Advokat og Murer? 
Måske ku man også skifte træet på venstre side af ”indgangspartiet” ved 
porten?  Ja, det ka man, thi det er besluttet at sætte sten i stedet for de hen-
faldne pæle. 

Gert   
 
Lundeborg 
Ad kringlede veje og med en del ”administrativt bøvl” fik vi et dårligt betalt 
job i Lundeborg ved deres årlige jernaldermarked. Vi tog det kun fordi 
”ungdommen” var med på at starte sommertogt dér, i stedet for fra Hejls-
minde, og fordi Kedde, min svoger og Morten Friehling ville hjælpe med 
slæbet.    
Vi forlod Hejlsminde sidst på eftermiddagen fredag i gedigen vind fra vest, 
hvilket gav livlige bevægelser i flere retninger samtidig trods støttesejl – 
især strækket fra syd for Årø til Lyø var ”bevægende”. 
Undervejs blev svoger tavsere og tavsere. Da tiden var inde til at jeg gik ned 
for at smøre klapsammenmader til de sultne, sku han ikke ha noget – lever-
postej forekom ham tydeligvis vammelt. For mange år siden lavede svoger 
et nummer med mig, som ved given lejlighed sku hævnes. Derfor spurgte 
jeg ham venligt, om jeg skulle varme en dåse gule ærter med fedt flæsk til 
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ham – så gik han. Ned og satte sig ret op og ned op ad et tværskot og 
faldt i søvn. Han sov, uden at tabe hovedet en eneste gang, til han blev 
vækket i Svendborgsund flere timer senere. 
Svendborgsund er fuld af retningsskift – og dermed også af fyr. Vi skulle 
igennem mens det var mest mørkt og satsede på at holde os i fyrlinierne 
for ikke at ramme afmærkningen. Det gik fint, selv om der ind i mellem 
blev leget ”gæt et fyr” af kortlæseren – indtil vi nåede den sidste grønne 
sideafmærkning inden broen. Den strejfede vi med en gevaldig lyd til følge 
(hult jern mod glasfiberskrog kan virkelig høres!) Op fór svoger, kureret for 
søsyge på et splitsekund, og deltog i at få hevet slæbetrossen op over ko-
sten. Vi fik lært, at der skal fire voksne mænd til at lægge en grøn kost så 
meget ned, at man kan lirke en tovløkke over toppen på den. 
Om det var kortlæsningen eller styringen, det var galt med, står hen i det 
uvisse, men der er mere ”musik” i Kedde Kost, end i Gert Kost, så Kedde 
fik sig nok et tilnavn… 
Morten brugte projektøren resten af vejen gennem sundet… 
Vel ude kom morgenlyset og svoger satte sig nedenunder og sov videre til 
vi begyndte at larme rundt igen for at få skuderne bundet til land i Lunde-
borg – ikke let, da den plads, der var reserveret, ikke kunne bruges grun-
det for meget sø. Men ind kom vi da. 
Kedde og Morten, som begge skulle blive for at sejle sommertogt, lagde 
sig på bænke i et telt på havnen og svoger faldt om, der hvor han sad. 
Efter en time på ryggen kom Morten og Kedde tilbage og vi fik lavet os no-
get morgenmad – denne gang spiste svoger med. 
Efter maden dampede svoger og jeg mod Hejlsminde – jeg en smule 
spændt på om svoger ville gå i koma igen, når vi slap fri af Svendborg-
sund, for vinden øgede støt. 
Det blev en hård tur, hvor vi priste os lykkelige for støttesejlene, og hvor 
selvstyreren meldte pas i lange perioder. Heldigvis var svoger helt kureret 
for søsyge – han gik sågar ned og smurte mad på et tidspunkt. Kedde 
Kost er en formidabel søsygedoktor! 
Svoger var blandt andet med for at få set farvandet mellem Årø og Svend-
borg, thi han havde planlagt at sejle i havkajak fra Årøsund til Christians-
havnskanal – på trods af oplevelserne tog han af sted, men rundt om Hor-
ne kom han aldrig…..prøver igen næste år – og er også klar til flere slæ-
beture med Freja. 

Gert 
 
Ungdomsturen  
Jeg ved at den startede i Lundeborg og sluttede i Sønderborg, hvor Mor-
ten var leveringsdygtig i luksus kajplads med fine faciliteter ud for noget 
familie. 
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Jeg har presset Claus, Jan, Kedde og Victor for en beretning. Belønningen 
har været tåge snak om løst papir og noget, der måske svæver rundt på 
Facebook!  
Ville det være muligt for en eller flere af deltagerne at få fusket lidt sammen 
til næste sprøjt? 
 
FREJA BYRDING - SOMMERTOGT 2008 UGE 31. 
Besætning: Lars Pryds, Gert Jøhnk, Carl Ancher Thorsager, Klaus Kay, 
Åse Sørensen, Katrine Jonasen, Toke Barndorff Jonasen (4 år), Viggo Jo-
nasen (skipper) 
 
Søndag 27.07.2008. Sol, 3-8-14 m/s ml. Ø og SØ. Sønderborg - Hørup-
hav. 
11-12 Mandskab møder på broen under Chr. X bro i Sønderborg, hilser på 
Victor, som har passet på Freja siden ungdomsbanden afmønstrede i går. 
Og så kører Victor nordpå sammen med Jakob. 
13 lægger ud i Sønderborg havn, BB halse 6 m/s Ø. I havnehullet får vi vin-
den ret forind - sejl ned, roning mod alvorlig modstrøm men siden slæb ud 
forbi slottet.  
13.35 sejl op igen - BB halse sydøstpå. Ærø? Eventuelt Steinberghaff? 
Vi kan kun næsten holde pynten NV i Gelting bugt. Vinden frisker, ØSØ. 1 
reb. Næste plan: Høruphav, SB halse.  
18.30 sejl ned lige uden for havnen. Lægger til for enden af inderste bro i 
Høruphav - Lars fortæller historie på tysk for far og søn. 
Der teltes i land (Lars & Gert, Katrine & Toke) og over skiv (Carl Ancher, 
Klaus, Åse, Viggo). Lars serverer Høruphav-gryde: chili con carne. Siden 
er der irsk kaffe/kakao og aftenhygge. 
3-4 sømil - 5½ time 
 
Mandag 28.07.2008. Sol, 3-8-14 m/s ml. Ø og SØ. Høruphav - Gelting 
Der er morgenhygiejnisering i hhv. fjord og bruser. Noget landgangsgods 
hentes pr. dinky, med Toke som gast. 
10 lægger ud fra indre bro. Hård roning ud mod 6-9 m/s SSØ. 
10.15 sat sejl 30 m uden for Høruphav, BB halse. 1 reb. Monstro vi kan 
komme til Lyø? Langt ben ind i Gelting bugt. Reber ud - op mod Kegnæs i 
magsvejr. 2 ben mere - der er stadig laaaangt til fyr på Kegnæs. 
14.30  Vinden frisker af Ø. Opgiver at komme rundt om Pøl. Vi går mod 
Gelting. Toke hjælper skipper med styringen. 
15.30 BB kofilnagle knækker i et pust. Skøder og braser slækkes, indtil an-
den kofilnagle er sat. 1 reb. Det frisker en del. 
16.45 ind i vestlig lystbådehavn Gelting, gennem noget af et kosteskab, 
som viser 3 løb! Trætte. Lægger til i 1. parket TV. 
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Udsejlet 9 sømil på 6½ time, 5 ben. 
Der teltes for og agter - teltning i land verboten!  
Toke fisker krabber, uden skade på krabberne. Snor må fiskes op med 
bådshage. 
Geltinggryde: carne con chili. Og irsk …. 
 
Tirsdag 29.07.2008. Sol, 3-8-14 m/s ml. Ø og SØ. Gelting - Flensborg. 
Fredelig morgen - en del snak om, hvorvidt vi skal slæbes de 50 meter 
ud. 
Vejrprognose: Sol, 3-8 m/s Ø-SØ. Vejr: Sol, Ø-SØ 7-12 m/s. Men der er 
rundstykker! 
10 lægger ud, stadig 1 reb. SB halse. Vi går til Flensborg - magsvejrssej-
lads og skivet spinder som en kælen kat. Katrine mener, at denne luk-
sus-dag er hele eksamenssæsonen værd! 
2. reb sættes under passage af Holnæs Svigermor - der er noget med 
pust! 
14 ank. Museumshafen Flensborg - lægger til ved jollebroen. Bedste 
plads Freja nogensinde har haft i Flensborg! Jaga Sommer udvirker, at vi 
får lov at sove i klubhuset og at låne nøgle til hus og dashus. 
Udsejlet 22 sømil, 4 timer. 
Besøg af Katrin Hüttl (kone til havnemester) og Peter (9-10 år), som ger-
ne vil sejle med i morgen. Peter og Toke fanger en del havdyr.  
Besøg af Turbo-Gustav (Gustav Winkler) i dampbåd. Han præsenterer 
også sin modvindscykel. Og udlåner loddegrej til det defekte antenneka-
bel. Han vil gerne sejle med i morgen. 
Lars & Gert finder restaurant Dubrovnik - vi får en herlig middag, med 
særforplejning til Toke. Og så er der irsk kaffe og …  samt mild snorken i 
grejskuret. 
 
Onsdag 30.07.2008. Sol, gråvejr, vindstille, siden ØSØ 3-8 
Vejrprognose: omkørende, evt. byger evt. med torden. Siden, efter front-
opløsning ØSØ 3-8. Vejr: som prognose, dog uden torden. 
Formiddagen går med ventende sysler - Toke & Peter fisker, Jaga for-
tæller om polsk historie, Viggo & Lars & Gert reparerer VHF antenneka-
bel. Og så kigger nogen i en Liquer Shop. 
14 lægger ud - næsten ingen vind. Siden nogenlunde stabil let ØSØ. 10 
kryds (vistnok) ud af havnen. Derefter kryds 350-110o, siden 340-100o. 
Egernsund/Marina Minde/Brunsnæs? 
Turbo-Gustav vil alligevel ikke med - der er reparationer på både! Men 
Katrin Hüttl & Peter sejler med. 
16.30 Pass. Okseøerne. Marina Minde eller Brunsnæs? Skipper vedta-
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ger Brunsnæs. Det meddeles, at pøs (lokum) står i grejskuret. Altså: Mari-
na Minde. Skipper er en mild og nådig skipper. Toke gemmer sig for Peter 
og råber "her er jeg", så han ikke er for svær at finde. 
Vilde hyl fra Katrine - takket være nymodens mobilteknik har hun konstate-
ret, at bacheloropgave er bedømt til 7 - så nu er der erhvervsstatus. Flere 
gode idéer til, med hvilke retter statussen kan fejres. 
19.45 ank Marina Minde. Thomas (Havnemester fra museumshavnen i 
Flensborg) tager imod med knaldevand og rødvin og chokolade - stilfuldt! 
Han tager Katrin & Peter med hjem, med samt en lille Tina Fjeldmark gave 
til grejskur og de to medsejlende. 
Marina Minde gryde: kalkun og pasta. Teltning i land (Lars & Gert) og over 
forskib (Carl Ancher, Åse, Klaus, Viggo, Katrine, Toke). 
9 sømil, 6 timer - ca. 20 ben. 
Og så er der irsk kaffe og kakao og stjernehimmel og morild og …   
 
Torsdag d. 31.07.2008. Marina Minde - indeblæst.  
Vejrprognose: Sol, 3-8 m/s Ø-SØ. Vejr: Sol, 28o, 8-14 m/s. 
Toke mener, det var godt at sove i telt i skibet. Katrine søsyg - men det ret-
ter sig. 
Vi bestemmer at afvente, at vinden evt. aftager - og ellers evt. en natsej-
lads ved aftagende. 
Snakker med marina-ejer Hans Lindum Møller, som bl.a. beretter om etab-
leringen af marinaen ved gl. telværksbro, og om molernes forsvinden i 
mudderbunden. Samt om et par fallitter, indtil han har overtaget. Han giver 
en gratis overnatning, hvis vil bliver i havn. Og tager med tak mod forslag 
om kt. til TS og frihavneordningen. Han vil gerne se mere træ i havnen. 
Toke fanger et lille hav i nyindkøbt pøs - søstjerne, tanglopper, en reje, en 
tangnål - og tang og ålegræs. 
16.30 Vinden er øget og gået mere i S. Viggo går til havnefoged og kigger 
DMI: det viser sig, at de to sydligste observationer har meget mere vind 
end i resten af landet. Men iagttagelser på Windfinder viser nu også min-
dre vind end der er i virkeligheden.  
Katrine serverer Marina Minde gryde: pølseret og pasta og grønt/rødt/gult. 
Og så er der irsk kaffe og kakao og …. 
 
Fredag d. 01.08.2008. Marina Minde - Langballigau - Sottrup Skov. 
Vejrprognose: Sol, 3-8 m/s Ø-SØ, siden om til VSV og byger. Vejr: Sol, 6-
10 m/s Ø med pust. .. Over middag aftagende og drejende gennem S til V. 
Tidligt op. Lars har købt gyldent brød. 
8.15 afsted fra Marina Minde, 1 reb. 2 ben forbi svigermor, derefter 3 ben 
til Langballigau. 
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9.45 ank. Langballigau i friskende vejr. Pause - siden ser vi vejret. 
Pause, med lidt is, pølser, anden imbiss - og så køber vi kaffe! 
13.30 afsejler Langballigau. Vinden aftaget noget, 4-6 m/s, stadig Ø. 20-
160o. Flovende. Efter 4 ben næsten til Neukirche går vinden gennem S til 
V. 
17.38 gennem Chr. X bro. Vind falder til 0-2 m/s, V. Roning til ny bro - sejl 
op - i næsten ingen vind BB halse bidevind, lette byger. Ank. ca. 20 Sot-
trupskov.  
Tilladelse til at telte på græs ved drivhus, til alle - samt bestilling af 5 x rød-
spætte og 2x oksespidsbryst på kroen. 
En herlig middag! Og så falder alle om ved 22 tiden! Tørt telt - så slipper vi 
for vådt skiv! 
Byger i nattens løb. 
ca. 18 sømil - 9 timer 
 
Lørdag 02.08.2008. Sottrup Skov - Hejlsminde. 
Sol - skyet. V-SV, 7-14 m/s. 
9.45 affart Sottrupskov, kryds ud gennem Als-fjorden. Vinden svinger en 
del. 
Morgenmad under sejlads. 
11.30 passerer for 3. gang færgeruten Hardeshøj-Ballebro - og så kan vi 
endelig holde ud, klar af Nordals. Tlf. havnemester Bent - han mener, vi får 
medvind hjem. Og han sætter rødt skilt på vor plads 
12 ude af fjorden. Ret mod Årøsund. 
14.20 Årøsund passeret. Vi holder skarpt bidevind V om kaninøen og op 
mod Ø-bøje.  
Vinden øger, hvidt på - 1 reb. 
Vinden skraller, da vi er på vej fra bøjen mod indsejlingen. 
17  sejl ned - hård roning, men så kommer venligt par i gummibåd og slæ-
ber os ind. 
17.30 på Frejas plads. Aflæsning. Toke fisker.  
Susi kommer med bil, grej til naust, sortering. Der farvelles godt og grun-
digt til de to - Klaus, Aase, Katrine, Toke, Viggo overnatter hos Carl An-
cher og nyder kraftig aftensmad.  
Forinden har Klaus & Viggo checket el-pumpen, som trækker efter et par 
chok-starter og returløb af vand/luft. 
ca. 25 sømil - 7 ¾ time 

TAK FOR HERLIGT SOMMERTOGT. 
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Efterlysning 
Vor stige er fremdeles forsvundet – til gengæld fandt jeg et par lange 
grønne sokker i radiokassen under min søgen efter ”ungdomslitteratur”. 
Se ned – hvis du er barfodet, er det måske dine.. 

Gert 
 

Skib 
Flemming, vor smed i Frørup, har sagt ja til at lave et låsebeslag til rem-
men der holder roret ind til lønningen.  
Vores overtræk til flåden er slidt op og skal fornys. Må hellere kontakte 
Helge. 
 
Julefrokost 
Sidste fredag i december er 2. juledag, derfor rykker vi frokosten et døgn. 
Altså julefrokost lørdag den 27. december i Nausten. Diverse lækkerier 
og drikkelse medbringes til fælles glæde. Mon ikke det sædvanlige sjak 
får fyret op og dækket bord? 
Kontakt Gert på 74 56 62 93. 
 
Frejas fŒdselsdag 
Til næste år bliver damen 25 og det skulle vi vel nok kunne kvinde os op 
til at gøre noget ved. En mulighed er, at lave noget sammen med de loka-
le til det årlige Kræmmermarked, som ligger den første weekend i juli. Vi 
er så småt i gang med at finde ud af hvor meget og hvordan. Vor aktive 
Trisse er med på ideen og stiller gerne op. 
Som sagt er det lidt løst endnu, men lidt grillet lam, lidt salg af 
”Trisserier”, lidt sejlads og…ka det vel altid blive til. 
Under alle omstændigheder holder vi selv ”fødselsdag” i Nausten pågæl-
dende lørdag aften. 
Reserver weekenden – vi skulle gerne kunne stille med en besætning el-
ler to.  

Gert 
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Indkaldelse til generalforsamling 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skibslaget Freja Byrding 
fredag den 30. januar 2009 kl. 19 i ”Æ Kælder”. 
 
”Æ Kælder” befinder sig under Brødremenighedens Hotel på sydsiden af 
torvet i Christiansfeld.  
 
Der startes med vanlig spisning. Prisen er 100 kr. og inkluderer kaffe. 
Dagsorden efter vedtægterne. Eventuelle forslag må være bestyrelsen i 
hænde senest den 16. januar. 
På valg i år er: Christian Christensen (Kedde) og Claus Aasted – Claus 
ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen opstiller i stedet Jan Christensen. 
 
Tilmelding til spisning senest søndag den 25. januar til Christian the Gart-
ner på 74 56 15 75. 

P.b.v. Gert  
 
Dagsorden Skibslaget Freja Byrdings ordinære generalforsamling 
fredag den 30. januar 2009. 
 
 
• Valg af dirigent. 
 
• Formanden aflægger beretning. 
 
• Kassereren aflægger driftsregnskab og status for det forløbne regn-

skabsår. 
 
• Fastsættelse af kontingent samt evt. fastsættelse af det månedlige 

bidrag iflg. § 5. 
 
• Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
 
• Valg af revisor og suppleant. 
 
• Indkomne forslag. 
 
• Eventuelt. 

 
P.b.v. Gert  
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27. december Julefrokost. Afholdes i år 1 dag senere end normalt. 
Tilmelding til Gert 74 56 62 93 

30. januar 09 Generalforsamling. Som tidligere afholdes denne i ”Æ 
Kælder” som befinder sig under Brødremenighedens 
Hotel på sydsiden af torvet i Christiansfeld. 
Tilmelding til spisning senest søndag den 25. januar til 
Christian the Gartner på 74 56 15 75.  

5-6 Juli 09 Frejas fødselsdag. Dette vil blive fejret på maner. Af-
set derfor denne weekend til dette. 
Mere information følger senere. 

  

  

  

Kalender 
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BESTYRELSEN pr. 25/1-2008 
 
Formand  
Gert M. Rasmussen, Åsbakkevej 15, F, Fjelstrup, 6100 Haderslev,  
Tlf./fax 74 56 62 93 .......................................... e-mail gert@frejabyrding.dk 
 
Næstformand: 
Victor Pedersen, Havedal 15, st. 6760 Ribe,  
Tlf. 75 42 40 47 .............................................e-mail: victor@frejabyrding.dk 
 
Kasserer: 
Christian Christensen, Kelstrupvej 63, 6100 Haderslev, 
Tlf. 74 58 20 19 ........................................e-mail: christian@frejabyrding.dk 
 
Viggo Jonasen, Hørgaardsvej 18, 8240 Risskov 
Tlf. 86 17 49 57 ............................................e-mail: viggo@frejabyrding.dk 
 
Keld Bunkenborg, Kongensgade 71, 6070 Christiansfeld  
Tlf. 74 56 23 70 ...............................................e-mail: keld@frejabyrding.dk 
 
Claus Aasted, Skelagervej 186 c, 8200 Århus C 
Tlf.: 23 39 23 34 ............................................e-mail: claus@frejabyrding.dk 
 

Ønsker du at kontakte hele bestyrelsen kan dette gøres på  
e-mail: bestyrelsen@frejabyrding.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indlæg sendes til redaktionen på skum@frejabyrding.dk eller med post til: 
Tina Fjeldmark, Noersgårdvej 2, Trans, 7620 Lemvig, Tlf.: 97 89 51 78 

 
Indlæg modtages helst i uformatteret word format. 

Kontingenter for 2008 er: 
 
Enkelt person, 350 kr. 
Familie – børn op til 18 år, 500 kr. 
Prøvemedlem 20 kr. –  
gælder for én tur og ikke ved overnat-
ning. (f.eks. mandagssejladser). 
Reg.nr. 9743 konto: 0390116020 


