Vinterarrangementer
Troense Bådelaug og Danmarks Museum for Lystsejlads afholder i samarbejde et par
vinterarrangementer i februar og marts, hvor alle med interesse for sejlads er
velkomne til at deltage.
De to arrangementer er kun en del af de aktiviteter som tilbydes i vinterhalvåret. På
www. www.troense-baadelaug.dk og på www.lystsejlads.dk kan man finde flere
aktiviteter.
Hempel, historie og præsentation

Onsdag den 1. februar kl. 19 i Troense Bådelaugs lokaler.
Pris: 50 kr./deltager. Prisen er inkl. kaffe og et stykke kage. Overskud går til renovering af museets
Starbåd. Tilmelding skal ske på Troense Bådelaugs hjemmeside.

Det første arrangement er et foredrag om Hempels historie og en præsentation af de
produkter der indgår i Hempels Yachtsystem. Martin Tristan Clemmensen fra Hempel
fortæller om virksomheden, om bundmalingssystemer og historien bag dem.
Martin kommer ind på indretning af danske lystbådehavne med vaskepladser og om
kommende regulativer for bundmalinger. Martin giver en præsentation af Hempels
produkter, fortæller om lakarbejde og om polering/overfladebeskyttelse.
Workshop om brugen af epoxy og lakering ved HF Marine

Onsdag den 22. marts kl. 19 hos Danmarks Museum for Lystsejlads.
Pris: 50 kr./deltager. Prisen er inkl. kaffe og et stykke kage. Overskud går til renovering af museets
Starbåd. Tilmelding skal ske på Troense Bådelaugs hjemmeside. Parkering bag museet.

I slutningen af marts får vi besøg af HF Marine på lystsejladsmuseet. Thomas L. Fokdal
og Hans Fokdal præsenterer en række af de produkter som HF Marine forhandler. Vi
afholder en lille workshop hvor deltagerne selv kan prøve kræfter med at lime og
lakere.
I museet renoveres Starbåden Leise fra begyndelsen af 50’erne. Vi færdiggør arbejdet
med at lime lister i nådderne og gennemgår hvordan dækket restaureres. Museets
Knarr Tortue er ved at få lagt nyt dæk og skal lakeres (båden står blank). Vi gennemgår
arbejdet og deltagerne kan selv prøve forskellige metoder til lakering.
Husk praktisk og varmt tøj da museet ikke er opvarmet.
Vel mødt
Sejlerhilsener

