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Indtryk frr vintermodet i Faaborg 14,jannar 201?
Vhtermodet blev som sedvanlig en god oplevelse.Enkelte,bl.a. Tove ogjeg havdetageten spot deal
ov€matningpe Hotel Faaborg{ord, si vi fik el hyggelig aften og morgen.
23 representerende13 bed€deltog i vintermodet,som Pia og Niels (D 46 Djunken 7) styredemed sikker
hend.

Traditionentro startedsvi med morger*affe. Hereftergik vi ov€r til den ekstraordinaerc
generalforsamling,
somJanus(D 22 Soffi) sq.rede.D€ nye vedl&gterblev enstemmigtvedtaget.Ikke overraskendeblev der en
del diskussionom det - for en delsvedkommende- nye nedie "Facebook'. Diskussion€nfortsettes DA
i Assens27.maj (IG. Himmelfart ferien).

Det faglige indslagstodJensScheuerIlansen fia FaaborgYacht Servicefor.
IIan kend€refterhandenDrdbant30 godt
efter at havereparcret/ serviceretflere af
dem.Desudener han en god "formidler".
Man forstir hvadhan forklarer.

JeDstegnedepi en l€t for$eefig medeom
g€lcoaFog mindre glasfiberrepamtioner.
Nogle eksempler:
-

-

-

-

-

Rer.neri laminat kan konstateres
ved at sH pe skrogc! 6. med
skaftetafeD skruetr&kker.Brud
skal temes ved repastion.
Ved pilrcgning afnyt glasfiber
skal der ved hvert lag vere
tilsfrekkelig overleg for at fe
tilsfreLkelig styrke.
Krakel€ringved scepterfadder
skyldesofte for lidt laminat. Skal
forst€rkes.
Lufthuller forekommerjasvnlig i
gelcoat-Der kradsesud, rcDsesog
peryldesgelcoat-Tsrre og slib€s.
Finish effer slibning og maling.
Min. 17 grado for at fi et godt

Jiugos @24 Bdoli) lssni.g i cockpilbuden

resultat.Repamtionsstedskalholdesreot. Affedtes med aceloneog tensesud.

Nerbillcde af Jiirgtrs fodslotl€

Jnrsas sdakker tom @24 - Bmoli)

Ved gelcoatrep. pi
lodrctte flader €r det
vigtigt at forhindre
"lsb€re". Man kan
klaebeplastic rnder
rep. stedetog fylde pi,
Plastenloftes op.
Ved smaghsfiber rep.:
mindst 2 lag 450 g/rt
eller flere lag 300 g.
Ved dybereskader3-8
lag, der kan lrcggesop
-

pi 6n gang.Tyl'&erelegges op ad flere gang€.
Rekkefolge: Smsrerpolyesterpi! se mefie og sa polyest€r..... Man kan lamineremed epoxy,men
polyesterer b€dre.Polyesterkan ikke hrcftepi epoxy,men godt modsat.
Ved 2oloheerderhar manca. 15min- til at arbejde.Pi varmedagekan indhold af herder reducerestil
f.eks.lV,V..
Slibning: Vandslibning startesmedkom 600. Springemed 200 og slutte medkom 2000.Skifte vand
mellem hver komstorelse. Afslulte m€dpolering.

Jensfortalte om osmoseog om behandling€Dderaf.Ilan gav nogl6 oksempler(med pris) pi en komplet
osmosebehandling
m€d efterfolgendepaforing afprimer. Flere gav udtryk for, at se skal man ikke selv
fonoge sig derpi.
Der blev ogsetid til at besvar€nogl€ koDkretelakering sporgsmil. Nir la.kkenskall€r af, slqldes det ofte
utilstrekkelig affedtning.Der er intet til hinder for at brugeen dn-komponentlak oven pe en 2-komponent
Iak, menaldrig modsat.
Bagefterhavdeflere en bilateral snakmedJeDsom forskellige emner.
Efter frokostenvar der en omfattendeedaringsudvekslingblandt
deltageme.Vi skiltes efter effermiddagskaffenefter en god dag.
Tak til Pia og Ni€ls og owige for indsatsen.
Vi sesi Assensi Xr. Himrnelfartsferien - medeller udenbed.Der er en
glimrendecarnpingfrladsmedh)4terved havnensefiemtvejret eller tiden
ikke er til sejlads.
Med sejlerhilsen
Tove og JeppeFisker
D 7 Bell

