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FABLE - Foreningen af aktive, bevaringsværdige lystfartøjer i Ebeltoft - værner om og udbyg-
ger kendskabet og viden om de gamle skibsbygningstraditioner. 
Vores fokus er på byggemetoder, design og anvendelsen af mindre træskibe til lystsejlads. 
Herigennem ønsker vi at medvirke til bevaring og udbygning af det maritime og sociale miljø  
i og omkring Ebeltoft havnefront. 

FABLE er en aktiv, maritim forening hjemmehørende i Ebeltoft med aktiviteter både til 
lands og til vands med Fregatten Jylland, de øvrige træskibsforeninger, lokale, maritime 
samt andre ligesindede foreninger i og udenfor Ebeltoft.

Vi erhverver og restaurerer ældre bevaringsværdige træskibe til lystsejlads. Lystbåde som 
repræsenterer de gamle skibsbygningstraditioner og -metoder.

Vi ønsker at formidle den maritime kultur gennem vedligehold af - og sejlads med træskibe 
til lystsejlads.

Vi arrangerer og deltager i lokale events, som bidrager til Ebeltofts identitet som søkøbstad 
for at gøre området til et mere interessant sted at bo og besøge.

Bådene finansieres dels ved medlemskontigenter og støtte fra samarbejdspartnere og 
fondsmidler. Brugen af bådene afregnes på enkel vis således, at sejltimer veksles  
til vedligehold.

Om en af foreningerne 
bag stævnet og hvorfor 
FABLE giver mening

Foreningen af Aktive Bevaringsværdige 
Lystfartøjer i Ebeltoft

WWW.FABLE.DK

kontakt@fable.dk



Velkommen til 
DM i Folkebåde 2022 
i Syddjurs Kommune

Vi har glædet os længe til at byde velkommen til DM i Folke-
både og det Nordiske Folkebådstræf 2022. 
Ebeltoft er en af landets stolte søkøbsstæder og vil med 
dette DM og træf byde gæster fra nær og fjern velkommen. 
Vi opfordrer alle til at lade sig inspirere, underholde, opleve 
og sanse hele stemningen omkring de gamle havneområ-
der i byen, som rummer en stor historie, små charmerende 

overraskelser og nye visioner for byen. 
Ebeltoft ligger tæt ved Nationalpark Mols Bjerge, og er som den eneste vestvendte havn på 
østkysten en særlig perle i landskabet. 

I Syddjurs Kommune er vi meget stolte af at kunne være med til at fejre 80-års fødselsdag 
for folkebåden, som er vidnesbyrd om én af nordens stolte bådebyggertraditioner. I Ebeltoft 
er der en lang historie med at arbejde med skibshåndværk og bådebyggeri, hvor Fregatten 
Jylland går forrest med unikt skibsbyggeri. I Syddjurs Kommune er vi stolte af at kunne 
være med til at formidle den maritime kulturarv gennem det håndværks- og designmæssige 
arbejde med bådene samt ved at præsentere alle aldersgrupper for sejlads, glæden ved at 
mærke det friske havvand i ansigtet og være en del af det flydende landskab, der omkranser 
og omfavner det faste landskab udefra.

Bag arrangement står en lille håndfuld frivillige lokale træskibsforeninger fra Ebeltoft 
og omegn, som har trukket et stort læs med at stable arrangementet på benene. Til dem 
skal der lyde en stor tak!

Vi glæder os rigtig meget til at byde de mange både, deltagere, borgere og turister velkommen 
til DM i Folkebåde i Syddjurs Kommune. 

 Rigtig god fornøjelse!
 Michael Stegger Jensen, 
 Borgmester



onsdag 29.06

torsdag 30.06

TID TRÆF DM
14:00 – 16:00 Havnen åbnes for deltagere Havnen åbnes for deltagere

18:00 - Søsætning ved Fregatten Jylland

18:00 – 20:00 Registrering i bureau
Måling

TID TRÆF DM
7:00 – 9:00 Morgenmad i Teltet Morgenmad i Teltet

7:00 – 10:00 Søsætning ved Fregatten Jylland
Registrering I bureau
Måling

Søsætning ved Fregatten Jylland
Registrering I bureau
Måling

9:30 – 10:00

10:00 – 12:00 Det Maritime Torv er åbent
Lær at lave bløde sjækler
Stumpemarked

Registrering I bureau
Måling

12:00 – 14:00 Det Maritime Torv er åbent
Stumpemarked
Boat tour: Se en folkebåd

Sejlads

14:00 – 16:00 Det Maritime Torv er åbent
Stumpemarked

Sejlads

16:00 – 18:00 Se en “rå racerbåd”
Folkebådsprofessoren på kajen

Se en “rå racerbåd”
Folkebådsprofessoren på kajen

18:00 Grill/middag Grill/middag

Program 
29.06 – 2.07.22
Der tages forbehold for ændringer. 
Se evt. opdateringer hos Raceoffice ved Fregathavnen.

ÅBNINGSCEREMONI 
v/ Heine Skovbak Iversen, 2. viceborgmester og formand for 
udvalget for Kultur, Fritid og Landdistrikt
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TID TRÆF DM
7:00 – 9:00 Morgenmad I Teltet Morgenmad I Teltet

10:00 – 12:00 Søsætning ved Fregatten Jylland
Registrering I bureau
Måling

10:00 – 12:00 Det Maritime Torv er åbent
Lær at lave bløde sjækler
Stumpemarked
Sejlads til banen

Sejlads

12:00 – 14:00 Det Maritime Torv er åbent
Stumpemarked
Sejlads til banen

Sejlads

14:00 – 16:00 Det Maritime Torv er åbent
Stumpemarked
Sejlads til banen

Sejlads

16:00 – 18:00 Folkebådsprofessoren på kajen Folkebådsprofessoren på kajen

18:00 Grill/middag Grill/middag

19:30 Foredrag v. Petra Jørs
Alene rundt om Fyn i en folkebåd 

Foredrag v. Petra Jørs
Alene rundt om Fyn i en folkebåd

TID TRÆF DM
7:00 – 10:00 Morgenmad i Teltet Morgenmad i Teltet

10:00 – 12:00 Det Maritime Torv er åbent
Stumpemarked
Sejlads til banen

Sejlads

12:00 – 14:00 Sejlads

14:00 – 16:00 Bådoptagning

16:30 – 18:00 Medaljeoverrækkelse på 
Fregatten Jylland

Medaljeoverrækkelse på 
Fregatten Jylland

19:00 Gallamiddag Gallamiddag

fredag 01.07

lørdag 02.07



-

-

. 

 

Fokus på samarbejder
Karpenhøj Naturcenter
Karpenhøj Naturcenter er åbent for alle. Uanset om du er et firma, der mangler inspiration 
til mødefaciliteter, teambuilding eller en styrkende oplevelse. Om du ønsker at besøge os til 
bålmad, shelterovernatning, vandretur, spise din madpakke, nyde en kop kaffe, komme med 
på vandet eller holde din næste fest med naturen som omdrejningspunkt. Eller en skoleklasse 
der skal ud til skoletjenesten og opleve naturen fra nye vinkler, så kom med ud!  
Vi arbejder med friluftsliv og fællesskaber, hvor naturen er vores vigtigste samarbejdspartner.

Havhaverne
Havhaven Ebeltoft Vig er en pendant til de velkendte kolonihaver på landjorden, blot med 
dyrkning af marineråvarer i havet. En nyttehave til søs med mulighed for at dyrke blåmus-
linger, østers og tang. Det gamle brugsfartøj Ålekvasen Rigmor, der har hjemsted i Ebeltoft 
Fiskerihavn, deltager i ”høsten” ved særlige lejligheder. På den måde vil havets ressourcer 
på en ny måde kunne bringe gamle fiskerfartøjer i spil og give autentisk liv i Fiskerihavnen, 
før råvarerne havner på middagsbordet. 
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Det skal fejres

The Yodles – lørdag d. 2. juli
Stævnet afrundes med medaljeoverrækkelse og festmiddag. Og ingen fest uden god musik, 
så den får vi af aarhusianske The Yodles. Musikstilen kan placeres i feltet mellem Tarantino, 
disco og bluegrass. På repertoiret befinder der sig masser af klassiske pop- og rockhits, der 
serveres med fast hånd og et glimt i øjet.

FABLEs Folkebar
Stævnets festligste samlingspunkt er FABLEs Folkebar. En bar i en ægte folkebåd, der 
tjener sit nænsomt restaurerede otium som serverings- og forsyningsfartøj. En smukt 
syn og endvidere en god grund til at smage på Ebeltoft Gårdbryggeris højt skattede 
håndlavede øl, frugtige brus og saftige lemonade.
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PLACERINGS-
OVERSIGT 

500 m
1: Dagligt samlingspunkt   
 Folkebarens placering
2: Karens Køkken
 Morgenmad/aftensmad og
 festmiddag lørdag aften 
3:  Maritim formidling

1:  Ankomst 
 med trailer og tilrigning
2:  Opmarchrute 
 til søsætning og optagning 
3:  Bådplacering 
 på opmærket plads 
4:  Campingområde 

1:  Flagstander for sejladsinfo
2:  Raceoffice

1:  Toiletter og bad
 (Ekstra toiletvogn opstillet 
 ved samlingspunkt)


