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Formanden 

Foråret er på vej! 
 
Jeg kan fornemme på stemningen i klub-
ben, at alle glæder sig til at komme i gang 
med at sejle uden for i det flotte danske 
vejr. Bare rolig det skal nok komme. 
 
Bella Center har efter min mening været 
utroligt godt. Tak til Georg Norup og 
hans mange flittige hjælpere. Jeg har hørt 
fra mange andre stande og folk, at de har 
været glade for, at vi sejlede med børne-
ne. Ellers syntes jeg, standen har været 
den bedste af alle, som jeg har været med 
til. 
Ikke fordi der manglede nogle skibe, men 
selve måden standen var udformet på, 
som en L-form. Det gav efter min menig 
mere overblik for de besøgende. Så Bella 
Center har spurgt os igen, om vi vil kom-
me næste gang (2006) og sejle med bør-
nene, hvad skulle man svare på dette? 
Ja selvfølgelig, det stiller også lidt krav til 
os selv, for det er dejligt at se, når et MTB 
skib har problemer, så kan man kalde på 
nogen og så får man hjælp med det sam-
me. De går nogle gange højt op i at repa-
rere eller finde fejl på skibet hurtigst mu-
ligt, for der findes ikke noget værre end 
utålmodige børn! 
 
Så kom turen til DGI-Byen, hvor vi blev 
inviteret af bademesteren, som havde 
været på vores hjemmeside og set, at vi 
godt kan sejle i svømmebassin uden pro-
blemer. Selv om der ikke har været man-
ge børn eller ældre mennesker til at sejle 
med skibene, har det været meget godt. 
Vi kunne nemlig selv sejle med vores 
egne skibe  i det stor bassin senere, super. 
Det har givet nogle mennesker, som har 
været på besøg blod på tanden til at prøve 

selv at bygge og sejle. Dog må jeg sige, 
den sidste aften i DGI-Byen var jeg der 
ikke selv – da min ryg igen drillede lidt. 
Men jeg hørte, at der både var kaffe og 
kage, så der blev vist rigtig hygget, også 
den aften. Her vil jeg lige takke Carsten 
Vittrup Jensen for hurtigt at springe til og 
hjælpe med MTB’erne, da jeg ikke selv 
kunne. 
 
Temaaftenen med Torben Plesberg har 
efter min mening været meget interessant 
og spændende, at høre lidt om det virkeli-
ge skib og Torbens (ikke problemer men) 
udfordringerne til at finde den nøjagtige  
form og sejlegenskaber. Senere fik vi 
også set mange billeder, fra den gang 
Torben fik en sejltur med Søulven, super. 
Den næste temaaften var også med Tor-
ben ”skalahastighed”. Det var et meget 
interessant temaemne, som jeg glæder 
mig til at afprøve ved standerhejsning. 
Senere har vi set 200 billeder mere med 
Søulven, super Torben. 
 
Auktionsdagen har nok for mange med-
lemmer været forårets højdepunkt. Vi 
havde  i starten ikke meget at sælge, men 
medlemmerne kom slæbende med skibe 
og ting, som de gerne ville sælge eller 
bytte. Vi kunne godt have brugt flere ti-
mer, men kl. 22.30 måtte vi sige stop. Jeg 
tror, at vi skal bibeholde auktionen, en 
gang om året i foråret. 
 
 
Jeg benytter lige lejligheden til at slå et 
slag for nogle af vore arrangementer, det 
gælder sidste temaaften med Ole Dørge 
(Hvordan fortøjer man sit skib), udstillin-

(Fortsættes på side 5) 
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Formanden 

gen i Vallensbæk, med sejlads for børn  
(ved Nordmarkens Bibliotek) tæt ved 
vores skole, ligesom Gentofte og Dam-
hussøen rundt. Check lige kalenderen for 
de nøjagtige datoer for de nævnte arran-
gementer. 
 
Jeg håber at se jer på alle datoerne ved 
vores sø og ved stævnerne rundt omkring 
i landet. 
 

Hilsen  
Formanden 

(Fortsat fra side 4) 
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Sejlads med børn 

Udstilling og sejlads med børnene 
 

Den 24. april i Vallensbæk kl. 13.00  
på parkeringspladsen ved Nordmarkens Bibliotek 

 
Vi starter med sejlads i bassin, som bliver opstillet af kommunen. 

Vi mødes der en time før for at gøre vores ting klar. 
 

Jeg regner med jer!!  
 

også selv om det kun er sejlads for børn, men udstillingen er noget for os 
alle og så er det jo i vores hjemkommune.  

Jeg ved fra flere, som bor i området, at de holder øje med, hvornår vi af-
holder noget – for de syntes det er sjovt at kikke forbi.  

Vi kan så håbe på, at der kommer en del af vores ”stampublikum”. 
 

Så meld jer til hos mig. 
 

Thomas  

Nye medlemmer 
 

Vi byder velkommen til: 
 

Knud Dämholdt 
Heike Wilm  

Jørgen Nielsen 
 

Vel mødt, vi håber I får mange gode timer med os andre. 
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DGI Byen 
 

DGI Byen 
 
Det var med spænding vi mødte op 
ved DGI Byen, for vi vidste ikke 
hvad der skulle ske, andet end at vi 
skulle tage vores skibe med, samt 
at MTB’erne også skulle med. 
 
Vi blev lukket ind ad bagvejen, 
men først efter vi havde taget pla-
stik over vores sko. Inde i svøm-
mehallen blev vi ledt ud over en 
bro til en ø midt i bassinet. Her 
skulle vi stille vores grej op. 
 
Det var lidt af en forskel på tempe-
raturen, og vi fandt snart ud af, at 
vi havde rigeligt tøj på! 
 
Vi startede med at sætte vores 
MTB’ere i bassinet, der var lige-

som et bassin i bassinet, og her 
kunne dem der ønskede prøve at 
sejle. Vi prøvede også at sejle med 
vores egne skibe, men det var kun 
de robuste, som kunne tåle at blive 
ramt af MTB’erne,  samt dem som 
kunne tåle de mange underlige bøl-
ger, som opstår, når bassinet er så 
lille, og når siderne er så stejle. 
 
Da alle gæsterne var kommet op, 
åbnede de til hele bassinet, og det 
var en oplevelse at kunne sejle i så 
stort bassin. Da bassinet er rundt 
kunne man ude fra øen i midten se 
sit skib hele vejen rundt. 
 
Det var en sjov aften, hvor vi fik 
prøvet noget nyt igen! 
 

FWN  
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DUUS HOBBY 
                                                   Hobby for hele familien 
 

Hobby - Formning - Modeltog - Modelbyg – Stoffer - Garn – Broderi - Syartikler 
 

 
 
 
 
 

 
 

ARTESANIA  -  BILLING BOAT 
CONSTRUCTO - ROBBE * 

                                                                                                              (lagerføres ikke  -  skaffes gerne hjem.) 
 

Fittings - Maghoni & Abachlister - Balsafinér 
 

Molak - Humbrol - TesTors 
 

Rødovre StationsCenter 
2610 Rødovre 

 
Tlf.   3672 0136 
Fax. 3672 0137 

E-mail: duushobby@get2net.dk. 
Internet: hjem.get2net.dk/duushobby 

 
Forbrugsforeningen - Accept Card - Diners Club - Eurocard - Mastercard mm. modtages gerne 

 

Åbningstider

Ma.  9.00 - 17.30
Ti .   9.00 - 17.30
Ons. 9.00 - 17.30
To.   9.00 - 18.00
Fre.  9.00 - 19.00
Lø.   9.00 - 14.00

Åbningstider

Ma.  9.00 - 17.30
Ti .   9.00 - 17.30
Ons. 9.00 - 17.30
To.   9.00 - 18.00
Fre.  9.00 - 19.00
Lø.   9.00 - 14.00
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DGI Byen 
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VINTERTILBUD NETOP NU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amd Duron 1200 MHz processor, 40 GB seagate hdd, 256 MB SD-ram, 52x cdrom, 32MB 
onboard shared grafikkort (ekstra AGP port på mb), onboard lydkort, 10/100 Netkort, 4 usb 

porte, Miditower kabinet.  
Kan leveres med XP HOME DK for et tillæg på kr 1095,- 

KR. 2.995,- INCL. MOMS 
 

Amd Xp2000+ processor, 40 GB seagate hdd, 256 MB SD-Ram, 52x cdrom, 32 MB onboard 
shared grafikkort (ekstra AGP port på mb), onboard lydkort, onboard 10/100 Netkort, 4 usb por-

te, Miditower kabinet.  
Kan leveres med XP HOME DK for et tillæg på kr 1095,- 

KR. 3.595,- INCL. MOMS    
 

 
Hyundai 17 Inch (15.7 inch viewable) 

0.27dp, 1280 x 1024, TCO 99 Full 30 to 70kHz Horizontal Scan 
1280 x 1024 @ 60 Hz Max. Resolution 1024 x 768@ 85 Hz Recommended for use 

Advanced Digital On-Screen Controls Anti-Glare/Anti-Static/Anti-Reflection 
KR. 1.395,- INCL. MOMS    

 
Flere tilbud på denne hjemmeside: 
 

http://www.edbteknik.shopbasic.dk/ 
 

EDBTEKNIK STENSTRUPVEJ 13C 4573 HØJBY - TLF. 60602477  
Email: edbteknik@tdcadsl.dk 
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VMK kalender 2004 

 

17. april 
Gentofte Sø rundt. 

Tilmelding til Torben Plesberg 
Gentofte Sø 

19. april 
Temaaften: hvordan fortøjer man sit skib . 

Ved Ole Dørge 
Pilehave-

skolen 

24. april Udstilling ved Vallensbæk bibliotek Nordmarken.  
Kl. 10.30 - Tilmelding til Thomas Reichert  

Biblioteket  
Nordmarken 

26. april Ren aften: alt skal gøres rent i klublokalet Pilehave-
skolen 

02. maj Standerhejsning kl.10.00 og  
Hastighedsmåling. Ved Torben Plesberg Søen 

15. maj 
Gentofte sø rundt reserve 

Tilmelding til Torben Plesberg 
Gentofte Sø 

16. maj 
Damhussøen rundt. 

Tilmelding hos Torben Plesberg 
Damhussøen 

16. maj 
Standerhejsning kl. 10.00   

hos Vestsjællands Modelskibsklub 
Korsør 

09. maj 
Damhussøen rundt (reserve). 
Tilmelding til Torben Plesberg 

Damhussøen 

30. maj Ingen sejlads ved søen.    Pinsedag lukket 

02. juni Træningssejlads kl. 18.00. Mad medbringes Søen 

05. juni Udstilling på Dragørfortet. Tilmelding til Ove Bloch Dragør 

09. juni Træningssejlads kl. 18.00. Mad medbringes Søen 

12.-13. juni Stævne i Kolding ved Slotssøen. Info senere Kolding  

16. juni Træningssejlads kl. 18.00. Mad medbringes Søen 

23. juni Træningssejlads kl. 18.00. Mad medbringes Søen 

30. juni Træningssejlads kl. 18.00. Mad medbringes Søen 

07. juli Træningssejlads kl. 18.00. Mad medbringes Søen 

16.-18. juli Nordisk Mesterskab og DM i Egtved ved Vejle. 
Tilmelding kommer via SD Egtved 

29. august Damhussøen rundt. Tilmelding til Torben Plesberg Damhussøen 

05. sep-
tember 

Damhussøen rundt (reserve.) 
Tilmelding til Torben  Plesberg 

Damhussøen 
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VMK kalender 2004 

 

Hvor & hvornår 
 
 
Sted: 
Søen er regnvandsbassinet ved Vallensbækvej og Vallensbæk Torvevej. 
Klublokalet er i kælderen under Studiestræde på Pilehaveskolen. 
Svømmesalen er på Egholmskolen ved Vallensbæk Station. 
 
 
Tider: 
Lige uger afholdes klub-/temaaftner i 
klublokalet fra:       kl. 19.30 – 22.00 
Ulige uger hyggeaftner fra:     kl. 19.30 – 22.00 
 
Sejladsen i svømmesalen vil foregå i tidsrummet: kl. 14.00 – 16.00 
Kontaktpersoner Kurt Elleby / Thomas Reichert 
 
Sejlads i søen er i tidsrummet Onsdag:   kl. 10.00 – ca. 12.00 
Kontaktperson Hans Jørgen Blitz 
 
Sejlads i søen er i tidsrummet Søndag:   kl. 10.00 – ca. 14.00 
Kontakt Bestyrelsen 
(nogle gange kl. 9.00 med morgenkaffe) 
 
Sejlads i søen er i tidsrummet Onsdag aften  
(kun sommermånederne) 
Se i kalenderen. Kontakt Thomas Reichert  kl. 18.00 – ca. 21.00 
(med fælles aftensmad) 
 
Arbejdsholdet Onsdag aften (kun for- og efterår) 
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Loppemarked 

Loppemarked i klubben 
 
Det var igen en spændende aften, hvor alt blev udbudt til salg, dette gjorde at der sædva-
nen tro mødte mange medlemmer op. 
 
Det var også sjovt at se, hvordan der blev kæmpet omkring nogle af tingene.  
Efter auktionen blev der også indgået en del handler imellem medlemmerne. 
 
Jeg håber, klubben vil fortsætte med at arrangere disse auktioner, jeg tror vi er mange, 
som synes det er sjovt. 
 

FWN 
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Lars Kromann-Rasmussen 
supervisor 

Snedkergangen 3 
DK 2690 Karlslunde 

Telefon: +45 46153611 
Mobil:  +45 30452991 
Fax:  +45 46153611 

EPOXY TIL: 
• GULVE - VÆGGE - FLY - BÅDE 
• SPARTELMASSE - INJICERING 
• FLYDENDE BELÆGNINGER 
• FUGEMASSER TIL KLINKEGULVE 
• SURF SELVBYGGESÆT - LIM 
• SPECIALOPGAVER - ETC. 
• HEMPEL SKIBSFARVER 

 
Specialafdeling for reparation af surfbrætter og småbåde 
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Boat show 2004 

Boat Show 2004 i Bella Centret 
 
Det var med stolthed man besøgte vores stand i Bella Centret i år, det var 
en rigtig flot udstilling, vi havde fået op at stå. 
En særlig tak skal lyde til Georg for hans store arbejde med at holde styr 
på hele arrangementet. Det har også været dejligt at se, hvordan medlem-
merne aktivt hjælper til med at løse de opgaver, som hører med til et så-
dan show. Jeg personligt var noget usikker på, om vi kunne mønstre folk 
nok til at befolke standen hele ugen, men som altid blev min usikkerhed 
gjort til skamme. Jeg synes det var en flot indsats, og det må have givet 
nogle ømme ben. 
 
Sejladsen med børnene og vores MTB’ere blev en stor succes. Alle billet-
terne blev revet væk, ja jeg tror nogle af dem blev brugt flere gange. Set 
her i bakspejlet mener jeg, vi bør tilbyde at gøre dette igen næste gang, vi 
er i Bella Centret, det er efter min mening blevet en succes! 
 
Det var også rart at opleve, hvordan medlemmerne hele tiden prøvede at 
besvare og hjælpe tilskuerne med deres spørgsmål, det gør også oplevel-
sen ved vores stand mere indholdsrig. 
 
Jeg synes, det var meget modigt af Carsten Witrup at rykke uden for vores 
stand med sin dampmaskine og båden Christina. Men som altid flokkes 
folk omkring bordet for at høre Carstens historie og beretninger omkring 
damp - det var et flot initiativ Carsten. 
 
Til alle som på en eller anden måde har givet en hånd med for at få udstil-
lingen op at stå – Tak for hjælpen!! 
 
 
FWN 
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Boat show 2004 
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Duoperm contra Escap 

Duoperm 100 F contra Escap 35NT2R82-426SP 
 
De medlemmer, der overværede mine foredrag om motorisering vil huske 
min begejstring, da jeg præsenterede mit kup fra Modellbauwelt 2001 i 
Hamburg: klokkeankermotoren fra Escap, og som jeg, da dens officielle 
betegnelse er uegnet til gengivelse, kalder for Maxi-Escap. Denne beteg-
nelse retfærdiggøres af, at motoren er den stærkeste i Escaps samlede pro-
gram. 
 
I det følgende præsenterer jeg resultaterne af testsejladser med 2 forskelli-
ge motorer, nemlig Duoperm 100 F fra MARX og 35NT2R82-426SP fra 
ESCAP. Begge motorer er hver for sig fremragende og velegnede til mo-
delskibssejlads. Men der er sandelig en væsentlig forskel i strømforbruget 
og dermed i opnåelig sejltid.  
 
I tabellen nedenfor er øverste række gældende for Duoperm og nederste 
række for ESCAP. 
 
Fart cm/sek. Watt  %  mA/min. % Sejltid min. %  
 
 99 7,6 153 22 218 190 167 
 98 3,0  6,9  507 
 
 170 23,2 55 36 108 116 69 
 172 15  17,3  196 
 
 228 32,2 26 40 69 105 36 
 228 25,6  23,7  143 
 
 269 44 14 49 63 81 36 
 268 38,7  29,8  110 
 
Watt + mA/min. %-tallene viser, hvad merforbruget er for Duoperm drift 
sammenlignet med Escap. For sejltids vedkommende viser %-tallene, hvor 
meget længere sejltid Escap giver sammenlignet med Duoperm. 
Kommentarer til tallene: 
 

(Fortsættes på side 19) 
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Duoperm contra Escap 

Ved 98/99 cm/sek. ses tomgangsgevinsten helt uhyggelig klart. Det er Du-
operms tomgangsstrøm på 600 mA mod 80 mA for Escap, der er udslag-
givende! 
 
Ved 170/172 cm/sek. er tomgangsgevinsten dalet noget, men stadig ud-
præget. 
 
Ved 228 cm/sek. er tomgangsgevinsten næsten elimineret, men der er sta-
dig klare fordele. 
 
Ved 268/269 cm/sek. er vi nået ned  til noget, der kunne være en blivende 
afstand, i alt fald indtil det punkt, hvor Duopermens virkningsgrad begyn-
der at aftage for alvor – det gør den ved effekt over ca. 60 watt. 
 
Grunden til, at hastighederne ikke går højere op er den simple, at de ikke 
lå tæt nok på hinanden til en rimelig sammenligning. Men jeg synes nok, 
at de her præsenterede tal må give stof til eftertanke hos de medlemmer, 
der kæmper mod alt for korte sejltider. Og så er Duoperm endda en ret 
god motor med en pæn virkningsgrad! Men som det vil fremgå af tallene, 
vil man altså let kunne fordoble sin sejltid ved en moderat hastighed på 
120-140 cm/sek.,  hvis man altså går over til en Escap klokkeankermotor! 
 
Hvis jeg skal afrunde med en klokke(anker)klar konklusion: 
 
Udtrykt i ren sejltid bliver tidsgevinsten for Maxi-Escap i forhold til Duo-
perm: 
 Ved ca 1 meter i sekundet øges sejltiden ca. 2,5 gange 
 

 Ved ca. 1,7 meter i sekundet øges sejltiden ca. 1,7 gange 
 

 Ved ca. 2,7 meter i sekundet øges sejltiden med ca. 1,4 gange 
 
Hvis man har sejltid nok i forvejen, kan gevinsten udnyttes på anden må-
de, idet batterikapaciteten så i stedet for kan nedsættes tilsvarende. Dette 

(Fortsat fra side 18) 

(Fortsættes på side 20) 
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ville bl.a. indebære en vægtgevinst og en pladsbesparelse, hvilket ville 
være relevant, hvis man bygger i en lille skala. SØULVENs næste maski-
neri bliver med garanti en Maxi-Escap, men det forudsætter en regulator 
til mere end 24 V, og sådan en mangler jeg endnu i skrivende stund. 
 
Hvad motoriseringen betyder for strømforbruget, kan jeg konkret illustre-
re med mine superyachter Torbenia I og Torbenia II. 
 
Torbenia II med Duoperm 100 F bruger på 6 gange rundt om Damhussøen 
6900 mAh. 
 
Torbenia I med Maxi-Escap bruger på 6 gange rundt om Damhussøen 
3300 mAh. 
 
6 gange rundt om Damhussøen er en strækning på knap 20 km. 
 
Jeg har mere end halveret strømforbruget med Maxi-Escap. Men dertil 
skal nævnes, at Torbenia I har et skrog, der er 3 cm smallere end  på Tor-
benia II, hvilket virker i retning af et lidt mindre strømforbrug – måske 
svarende til 50 mA. Men det vil ikke forrykke det store billede: 
 

Maxi-Escap halverer strømforbruget i forhold til Duo-
perm 100 F. 
 
 

  SEAWOLF 24-11-2003 

(Fortsat fra side 19) 

Duoperm contra Escap 
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ANKU Silver and Stones er leveringsdygtig og lagerf ører alt til stenslibning og  guld/sølv-
smedearbejde samt værktøj og materialer til fedtste nsarbejde og knivfremstilling. Udstyr 
til mineralbestemmelse, geologarbejde, stenhugning og værktøj for  modelbyggere af 
både, biler, tog og andet. Vi leverer til instituti oner, erhverv og private. 
 
 
Specielt til modelbyggere kan vi fra lager tilbyde værktøj som:  
Tænger, pladesakse, guldsmedesave, rigler, punsler,  hamre, file, loddeudstyr til såvel 
tinlodning som slaglodning, slibe- og polerudstyr, måleværktøj, valser, pladeklippere, 
rørbukkere, mikroskoper, luppe, ovne, emaljeringsud styr, emaljepulver, bænk- og hånd-
boremaskiner, polermaskiner og meget andet. Vi forh andler også Proxxon hobby-
maskiner og tilbehør. 
 
Vi lagerfører et bredt sortiment af kemikalier til farvning og patinering af metaller. 
 
Vi lagerfører støbeudstyr til støbning i sand, gips  og silikone. 
 
Vi lagerfører hvidmetal (tinholdigt materiale bedre  end rent tin), skriftmetal, nysølv, mess-
ing, tombak, bronze, sølv, guld til støbning. 
 
Vi lagerfører plader, tråd, rør (også meget små dim ensioner) og forskellige profiler, alt i 
mange forskellige dimensioner, i metallerne nysølv,  kobber, messing, tombak, bronze, 
titan, sølv og guld, samt tin i plader. 
 
Vi lagerfører plastslanger, plast-grenrør, plast-bø jninger, haner m. m. i flere dimensioner. 
 
Vi lagerfører mange forskellige ædle træsorter. 
 
Vi lagerfører fagbøger om alle de emneområder vi ha r specialiseret os i. For model-
byggere specielt bøger om farvning og bearbejdning af metaller 
 
 
Vores adresse er: ANKU Silver and Stones, Godthåbsv ej 126 – 128, 2000 Frederiksberg. 

Telefon: 38 87 41 70.  Fax: 38 88 60 06. E-mail: an ku@anku.dk. Hjemmeside: anku.dk. 
 

Besøg vores forretning på ovennævnte adresse. 
Forretningens åbningstider: Tirsdag, onsdag, torsda g kl. 11 – 17.30. 

 
Vores hovedkatalog på  140 sider kan afhentes grati s i forretningen, eller rekvireres ved 
at tilsende os porto kr. 17,- i frimærker samt navn  og adresse. 
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Så starter vores dejlige sommer-
sæson, nu håber jeg I vil sende 
billeder og små beretninger om 
jeres byggeoplevelser igennem 
vinteren. 
 
 
 
 
 
 
Når I nu tager rundt til de for-
skellige arrangementer, ville jeg 
sætte pris på, hvis I vil sende et 
par linier omkring jeres oplevel-
ser. Jeg tror også, dine klubkam-
merater vil synes det er spænden-
de, så husk blyanten og kamera-
et. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er desværre ikke meget re-
daktionen har nået at samle til 
denne gang, så falder I over no-
get, som kunne have interesse for 
andre i klubben, så send det til 
mig. 

 
 
 
 

Som I sikkert er klar over, er det 
Nordiske Mesterskab i år her i 
Danmark, det er Vejle klubben, 
som afholder det på camping-
pladsen i Egtved. Jeg håber I vil 
bakke op omkring dette stævne, 
som I ved er det meget sjovere, 
hvis der er mange der vil deltage. 
Det kender vi fra vores egne 
stævner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu håber jeg I får en god som-
mer, jeg er tilbage til august.  
 

Redaktøren 

FWN 
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