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Formandens
klumme

Velkommen hjem fra sommerens togter!

Jeg håber alle har haft en dejlig ferieperiode 
med maser af sjov og sikker sejlads. Som I kan 
se på billedet nedenfor, er ferievejret altid 
godt, - uanset vejret.

Hjemme i klubhuset, er der nu fundet en ny 
lejer til kiosken. Grundet at sæsonen lakker 
mod enden, vil åbningen først ske i foråret 
2017.

I kontoret er mellemvæggen brudt ned og 
døren imellem kontoret og kiosken muret til. 
Dermed kan der i fremtiden holdes møder 
med op til 5-6 deltagere på kontoret, når der 
er optaget i de øvrige lokaler i klubhuset.

Det er lykkedes at forfatte et fælles hørings-
svar, som alle sejlklubber i Svanemøllehavnen 
og Kalkbrænderihavnen har tilsluttet sig. 
Svaret blev indsendt som selvstændigt hø-
ringssvar, og ikke som en del af Dialoggrup-
pens svar, hvilket var den oprindelige plan. 
Derudover er der indsendt høringssvar fra 
Svanemøllehavnen A/S, fra Dansk Sejlunion, 
samt et antal svar fra diverse klubmedlemmer 
på tværs af sejlklubberne. Vores høringssvar 
kan downloades som pdf-fil på kas.dk/nord-
havnstunnel.  

Næste skridt i processen er ”Lobby-fasen” 
hvor vi skal præsentere vores høringssvar for 
medier og beslutningstagere. Østerbro Avis 
har allerede bragt en artikel om os, men vi vil 
gerne i dialog med flere og behøver hjælp!

Findes der nogen politisk aktive medlemmer, 
som kan skaffe os adgang til f.eks. Køben-
havns borgerrepræsentation eller måske 
direkte til partierne ?

Vi vil også gerne i forbindelse med flere 
medier, f.eks.
H Lorry
H Politiken
På bådpladsen er vi i gang med, at søge om 
tilladelse til at opføre 17 skure mere på Gam-
mel Plads. I praksis er det en genopførelse
af tidligere eksisterende skure, som efter si-
gende blev revet ned engang. Af den grund 
regner vi ikke med at byggetilladelsen vil give 
problemer, men nu må vi se hvad vi får lov til. 
Med håbet om en fortsat god sensommer.

H Jon Bundesen · Formand
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Lørdag den 8. oktoberGrillaften
Kom og vær med til en hyggelig

Vi gentager succesen og holder endnu en
      grillaften lørdag den 8. oktober fra kl. 
15-20.

Som noget nyt holder vi denne årets sidste 
grillaften i K.A.S. i forlængelse af klubbens 
førerprøve, så dagen kan afsluttes med manér.

Fra kl. 15 er grillen klar foran havnekontoret. 
Vi serverer en lækker salat. Det du derudover 
ønsker at spise, skal du selv medbringe. Med-
bring desuden eget service.

Årets andre grillaftener har været rigtigt 
hyggelige - der er blevet snakket på kryds og 
tværs, grillet og spillet vikingespil mm. 

Så kom og hyg med og del dine oplevelser fra 
førerprøven, sejlerlivet, tiden i klubben eller 
andet spændende.

Vi glæder os til at se dig!

PRAKTISK
Tid Lørdag den 8. oktober kl. 15-20.
Sted Havnens grillplads på plænen ud for 
havnekontoret.

Der er INGEN TILMELDING (Selvom der tidli-
gere har stået noget andet i BARKASSEN).

H Mange glade hilsner
Aktivitetsudvalget

Jarle D. Christensen

H
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Lørdag den 15. oktober er datoen for vores standernedhaling. 
       Som noget særligt vækker vi K.A.S.-Cup til live igen om dagen. Mere om den på næste 
side.

Præcis kl. 18:08 mødes vi ved masten, hvor standeren bliver halet ned og kanonen affyret for 
at afslutte sæson 2016. Herefter er der velkomstdrinks efterfulgt af middag kl.19 i Jomsborg, 
leveret af restaurant Strandberg. Efter middagen er der fest til tonerne fra DJ.

MENU

Forret
Carpaccio af Bluemarlin med ingefær/ lime mayo, salty fingers og sesam crunch

Hovedret
Amerikansk tykstegsfilet i chunks med charon sauce, sprøde kartofler og spinat timbale

Dessert
Kaffe/ the samt æble tartin med let syrlig vanille creme

Prisen for middag, vin, øl og vand er 250,-. Tilmeldingen er bindende, og man vil få en faktura 
umiddelbart efter.
Ønsker man efter middagen at indtage spiritus, bedes man selv medbringe dette.

Da der er pladsbebrænsning til festen, lukker muligheden for tilmelding når vi er nået op på 50 
tilmeldte og senest den 10. oktober. Tilmelding foregår via ”Standernedhaling 2016” på www.
kas.dk under ”Sidste Nyt”.

Man er først tilmeldt, når ens navn står på listen over tilmeldte og når man har modtaget en 
mail om at man er registreret.
Har du problemer med at melde dig til, hjælper jeg meget gerne med at guide dig igennem 
tilmeldingsprocessen. Du kan kontakte mig på tlf. 51 24 18 61.

Stander- 
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Vi genopliver K.A.S.-Cup for alle friske medlemmer, elever såvel som bådejere og andre. 
       Alle opfordres til at melde sig, så vi kan få så blandede besætninger så muligt. 
Så kom og vær med til afslappet kapsejlads med Gaffelriggere og Spækhuggere før aftenens 
fest.
K.A.S.-Cup vil være en ”komme først sejlads” som afholdes i vores klubbåde.

Der vil være præmier til alle første plads besætninger. 

Tilmeldingen kommer til at foregå på opsatte sedler i klubhuset (I protokolrummet). 
Husk dette er eneste mulighed for at tilmelde sig til K.A.S.-Cup.

Vi satser på to løb (Gaffelriggere og Spækhuggere). Banen bliver fastlagt på skippermødet på 
dagen. Henvendelser angående sejladsen redes ud på skippermødet. Start/mållinjen vil så vidt 
muligt blive anlagt, så der er gode tilskuerforhold fra Svaneknoppen.
Vi håber, at mange vil melde sig og udnytte denne sidste chance til at komme på havet i vores 
gamle både og husk... 
... fællesskab skaber sammenhold og sammen er vi stærke!

Programmet for dagen og aftenen

11:00 Tilmeldingslister nedtages
11:05 Der bydes velkommen af Aktivitetsudvalget
11:10 Dommerne præsenterer løbet og banen
11:30 Holdene og bådene sættes
11:45 Skippermøde og spørgsmål
13:00 Første start
13:10 Anden start
16:00 Kapsejladsen slutter
18:08 Standeren hales ned og kanonen affyres
18:13 Formandens tale
18:20 Velkomstdrink i Nordstjernen (Skolestue Nord)
19:00 Middag i Jomsborg med bl.a. præmieuddeling (til 1. pladser i hvert løb)
21:00-02:00 Musik og fest til toner fra DJ

Vi glæder os til at afslutte endnu en dejlig sæson med dig.
H Mange glade sejlerhilsener

Aktivitetsudvalget
Sofie Wagner

K.A.S.-Cup 
og programmet for hele arrangementet

H
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T I L L Y K K E !

Gunnar Grøntved 
100  år den 15. oktober
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Så oprandt dagen, hvor vi i K.A.S. kan 
        bryste os af, at en klubkammerat og 
søulk fylder 100 år.

Vi søulke har hver onsdag sommeren igen-
nem adgang til at bruge vore 100 år gamle 
skolebåde. Nu også med en 100-årig ved 
rorpinden. Ingen anden dansk klub kan det! 
Gunnar er vor bedste styrmand, som med et 
klart blik styrer præcist mod næste mærke, 
som spottes på lang afstand. 

I K.A.S. spredte Gunnar tidligt sin viden om 
Skærgårdssejlads dyrket over mangen en 
sommer i en af vore første glasfiberbåde, 
Nimbus 26, ”Tika” (senere Nimbus 30, 
”Slejpner”). Bådtypen blev populær i Svane-
møllebugten og havde sin egen klasse, som 
fyldte godt i tirsdags- og onsdagsmatcher. 

Mange klubkammerater samledes om lige 
netop denne gode bådtype fra Stubbekøbing. 
Nimbus 26 klassen voksede sig for øvrigt så 
stor, at den i Sjælland Rundt fik sit eget løb. 
Tidligt kom Gunnars pionerånd også til 
udtryk i sommerture med klubkammerater i 
Levanten (det østlige Middelhav). 
Et hjerteligt TILLYKKE med dagen og en tak 
for at K.A.S. Søulke nu dækker fra 60 til 100 
år.

H Hanne & Svend Aage, 
HIDEAWAY og Torry
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Velkommentil
Simon Thamsen
Thomas Wolff
Ulrik Thamsen
Nadia Christensen
Eskild Schroll-Fleischer
Rasmus Andersen
Line Schmidt
Nicolai Bjerre Pedersen

Louise Schmidt
Delphine Piault
Nikolaj Apitz
Tamira Snell
Per Nielsen
Louise Adler
Maria Scotwin Schøyen
Tobias Fjeld

Frank Lund Hansen
Jeppe Bojesen

H Redaktionen 
ønsker god vind!
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I sikkerhedens 
Til 1. møde om Samarbejde på tværs af 
      klubben blev der vist interesse for sikker-
hed på bådene og derfor arrangerer vi nu en 
aften om emnet, hvor to garvede sejlere med 
masser af erfaring vil fortælle om en udvalgt 
del af emnet.

Morten Ingerslev og Svend Aage Bang Niel-
sen vil onsdag den 9. november fra kl.19.00 
- 21.00 i Jomsborg både fortælle og efterføl-
gende svare på spørgsmål.

Emnet er STORT og derfor har vi indskræn-
ket det til denne aften at handle om hvilke 
forholdsregler de som bådejere tager, om sik-
kerhedsprocedurer, gode kurser at supplere 

tegn
med selv, praktiske eksempler på hvad de har 
gjort på deres både, noget om skippers rolle 
og ansvar og i en båd ejet og sejlet af mand 
og kone, noget om påklædning og meget 
andet. 

Hvis der viser sig at der er stor interesse for 
flere temaaftener inden for emnet, vil vi forsø-
ge at imødekomme disse ønsker.

Der er ingen tilmelding til denne temaaften - 
bare mød op. Udvalget serverer varm kaffe og 
dejlig kage.

H Mange hilsener
Aktivitetsudvalget

Mari og Sofie

Temaaften arrangeret af Aktivitetsudvalget/Samarbejde på tværs af klubben
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Høsttræffet
Høsttræffet, som blev afviklet i weekenden 
        26.-28. august og gik til Helsingør, bød 
på lidt af hver - altså rent vejrmæssigt.

Fredag i Vedbæk - det smukkeste og varme 
sommervejr og lørdag også rigtig fint vejr, 
altså lige bortset fra at vinden kom lige imod 
os. Søndag endte det dog i regnvejr og vind 
og strøm imod. Nogle af klubbådene nåede 
ikke helt hjem, men er selvfølgelig efterføl-
gende blevet samlet i Svanemøllehavnen.

Udover sejladsen om Puks Mindepokal var der 
lørdag indlagt en konkurrence om hvem der 
kunne skrive den bedste ”protestsang” - mod 
tunnel og cykelstibro! Dette på tværs af klub-
både og private både.

Der var nogle rigtig gode bud - her er vinder-
sangen! Måske ville det være en ide at synge 
den til standernedhalingen!

Kapsejladsen om Puks Mindepokal
1. pladsen gik til Susanne Hansen og hendes 
besætning på Klumpen
2. pladsen - Kristian Krogh og hans besæt-
ning på Bacon og
3. pladsen til Hans Henrik og Lis Nissen med 
Nelle.

Tillykke med det!
H Margit Arentoft

2. pladsen - Bacon
3. pladsen Nelle

Vinder - Klumpen

Hygge og sangdigtning i H.A.S.s hyggelige klubhus
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Erling Larsen Industrilakering ApS
Inventar · Døre · Stole · Vinduer · Skilte · Alu/Metal · Glasfiber

Alt i Sprøjtelakering

Laurentsvej 36 · 2880 Bagsværd · Tlf. 44 98 98 28 · www.erling-larsen.dk

ERLING LARSEN
INDUSTRILAKERING ApS

Brevpapir.indd   1 02/06/10   10:00:20

En sejler, en sejler vi elsker vor havn
og den hedder jo Svanemøllen.
Den største af slagsen i Storkøbenhavn
på molen vi indtager øllen.
Men skipper og gaster vil ej ud at ro
for vi har sat sejl i et år eller to (eller tre eller fir’)
En sejler, en sejler har havnen så kær
og det kan kommunen ej ændre.

En tunnel, en tunnel de graver et hul
den går lige ned´n under bugten.
Den satans borgmester, han er jo et nul
vi håber han snart tager flugten.
Men skipper og gaster de ta´r den med ro
det selvom det tager et år eller to (eller tre eller fir’)
En tunnel, en tunnel det’ ik’ nog’t problem
den løber jo langt under kølen.

En klapbro, en klapbro med cykelsti på
vil vi ikke ha´over vandet.
En omvej det må de cyklister forstå
det tar’ et minut til halvandet (eller tre eller fir’)
For skipper og gaster vil ud og til vands
vi vil sgu ej vente på dem der til lands.
En klapbro, en klapbro det er et problem
den klapper jo lig’ ned i masten.

En sejler, en tunnel, en cykelstibro
det er ikke let at forene.
De går ikk’ i hånd særlig godt disse to (eller tre eller fir’)
Vi sejler’ vil helst vær’ alene.
For skipper og gaster vil ud og sætt’ sejl
vi finder os ikke i alt deres gejl.
En sejler, en tunnel, en cykelstibro
vi kæmper for vor Svanemølle!

Protest mod Nordhavnstunnel og cykelstibro
Tekst: Jonas Westermann m.fl. ved Høsttræffet 2016
Mel.: Katinka, Katinka...

Vinderholdet
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Arrangementer2016-2017
Grillaften
Lørdag den 8. oktober 

StandernedhalinG
Lørdag den 15. oktober
Sejlads om eftermiddagen. Standeren hales 
ned og kanonen affyres ved solnedgang - 
derefter middag, fest og farver!

Klubaften
Onsdag den 9. november
Foredragsaften
I sikkerhedens tegn

JulefroKoSt
Lørdag den 10. december 
Sammenskudsjulefrokost for alle 
udvalgsmedlemmer 

nytårSfeSt
Torsdag den 31. december
Hyggelig fest med buffet, underholdning 
og musik
Arrangeres af Nytårsgruppen

Klubaften
Onsdag den 25. januar
Foredragsaften

Klubaften
Onsdag den 15. februar
Foredragsaften

K.a.S. feJrer
126 årS fødSelSdaG
Mandag den 13. marts
Reception i klubhuset

GeneralforSamlinG
Onsdag den 29. marts

forårSfeSt
Lørdag den 22. april
De nye førere hyldes - middag, fest og musik
Arrangeres af Skoleudvalget

StanderheJSninG
Søndag den 30. april
Standeren sættes, kanonen affyres og vi 
byder den nye sæson velkommen

Grillaften
Fredag den 19. maj 

K.a.S.-træf
Fredag den 9. - søndag den 11. juni
Fællestur med sejlads, middag og fest

Grillaften
Fredag den 11. august

børneweeKendtur
Lørdag den 12. - søndag den 13. august
Fællestur på børnenes præmisser
Sejlads, fælles middag og sjov
Arrangeres af Skoleudvalget

høSt-træf
Fredag den 25. - søndag den 27. august
Fællestur med kapsejlads om Puks 
Mindepokal, middag og fest

Der kommer mere om de enkelte arrange-
menter - følg med på hjemmesiden og i 
BARKASSEN.                 

H Aktivitetsudvalget



S V A N E M Ø L L E H A V N E N
14

Nyt fra

Havnen
Bådoptagning
Vi må nok konstatere at sejlsæsonen 2016 er 
slut og nu står opgaven på at få bådene på 
land. Vi starter sidst i september som altid og 
stopper midt i november. Optagningslisterne 
kan ses på K.A.S.s hjemmeside.

Kulpladsens både kommer op lør-søndag 
d. 29. + 30. oktober.  HUSK SOMMERTID 
SLUTTER. Der er mulighed for ”kulspul” før 
optagning (se hjemmesiden). Adgangskort 
(portkort) til ”Kulpladsen” kan erhverves på 
havnekontoret.

HUSK: Det er tilladt at smøre sit stativ/bukke 
så det er klart ved optagning og ALLE støtter 
skal være kørt i bund så båden kan sættes 
af på klodslaget og derefter hæve støtterne 
op til båden. Det er også en god ide at have 
værktøj klar til at spænde støtterne med. 
HUSK at sikre dit stativ/bukke mod efterårets 
storme.

De både der skal blive liggende i vandet vin-
teren over skal give havnekontoret besked, 
senest 14. oktober.
HUSK at tage indhaler og fortøjninger,  for/
agter, med når pladsen forlades. Gamle fortøj-
ninger og indhalerliner indsamles af havne-
personalet sidst i november uden ansvar 
(jævnfør § 23 i havnereglementet). 

Gæster 
Sommeren har budt på stort set det samme 
antal gæster som året før trods det lidt skif-
tende vejr.

Miljø
Efteråret nærmer sig og dermed også klargø-
ring af båden til vinteropbevaring, men husk 
at gøre det på en skånsom måde overfor 

miljøet.

Når affaldet skal bortskaffes, så gør det på 
den rigtige måde. Sorter affaldet  rigtigt. På 
miljøstationerne er der opsat skilte med hvad 
der skal i hvilke beholdere, husk det er dig 
selv, der indirekte, der kommer til at betale 
hvis affaldet ikke er sorteret rigtigt. Selskabet 
der afhenter miljøaffaldet, er meget opmærk-
som på dette.

De store containere (blå) der gerne kun skul-
le indeholde dagrenovation, småt brændbart, 
fra sejlere/bådejere er IKKE til malerruller, 
tomme malerdåser, oliebøtter og  andet miljø-
farligt affald, de er heller er de beregnet til 
haveaffald, kontoraffald og andet affald der 
ikke kommer fra havnen.   

Parkering ved Strandvænget er stadig det 
samme. Der er 3 timers parkering indtil kl. 17 
udfor roklubberne og fri parkering i ”skrå-
parkeringen”. Men IKKE på græsplænen og 
foran affaldscontaineren, ej heller i svinget og 
HUSK der er stadig ensrettet. Pas på cyklister, 
de har den opfattelse, at de kan køre overalt 
og er urørlige og da de er ”bløde” trafikanter 
skal de have særlig hensyn.
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Før vi ved af det er det vinter
Hvis båden skal ligge i vandet til vinter så 
giv havnekontoret besked, husk også at give 
besked hvis du har ændret adresse, telefon-
nummer eller andre kontaktoplysninger. 
Havnekontoret får det ikke automatisk fra 
klubberne.

Nordhavnsvejen
Der er intet afgjort vedr. Nordhavnsvejens 
forlængelse. Der blev indsendt mange hø-
ringssvar til Vejdirektoratet, TAK FOR DET og 
nu skal der udarbejdes en ”Hvidbog” til poli-
tikerene, der så skal tage stilling til det videre 
forløb. Vi følger det tæt og nærmere vil tilgå.

§15, plads i bero
HUSK pladser på §15. Hvis pladsen igen øn-
skes taget i brug i den følgende sæson (2017), 
skal havnekontoret have besked inden udgan-
gen af november måned.

Havnekontoret vil være lukket mandag aften 
fra den 15. november 2016 til den 15. marts 
2017.

Alle ønskes en god optagning og en sikker 
vinter.

H John Vestergaard
Havnefoged 

H
Fantastisk septemberaften i havnen
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Svanemøllen

Medlemspris kr. 100,-
Kan købes på klubkontoret

Midt imellem hverdag og fritid ligger 
           Københavns riviera - Svanemøllen.

Havnen og bugten har i mere end hundrede 
år været Danmarks maritime centrum med 
svømning, sejlads og roning.

Her har arbejdere og kongelige ladet sig friste 
af bølgerne. Et traditionsrigt frilluftsliv med 
bredde-sport og eliteidræt på højere niveau 
har udfoldet sig i solen og er blevet en del af 
den danske sjæl i og uden for idrætten - både 
herhjemme og på verdensplan.  Det siger sig 
selv, at klubberne igen og igen har haft en 
enorm indflydelse på Danmark.

Med Roforeningen Kvik kom idrætten til 
Norden. Og ligestillingen ville næppe være 
den samme, hvis Københavns kvinder ikke var 
begyndt at svømme i bugten.

Klubberne har gjort sejlads og roning til store 
sportsgrene og har både markeret sig såvel 
ved De olympiske lege og påvirket andre 
grene af idrætten.

H Rune Adelvard

- Københavns riviera og åndehul



17
S E J L A D S  M E D  G A F F E L R I G G E R E

S Ø U L K E
Sejlads med gaffelriggere

sponsor

  
Knud Erik Gleie

   22334001
Ole Risgaard
30420567

Gule ærter og julefrokost

Jens Joakim Kähler 
21285680

Sidste nyt fra Søulkene, klubbens ukuelige
       seniorer, har i lighed med andre på vore 
breddegrader haft en forrygende sensommer 
med hyggelige sammenkomster, vi spiste gril-
let pattegris den 10. august, og for de særligt 
aktive er der gule ærter den 5. oktober d. å. 
Tilmelding til mig snarest pr. mail. Vi skal have 
julefrokost den første onsdag i december den 
7ende månedsdag, hvor alle opfordres til at 
møde op med pænt indpakkede (dresscode 
as usual), sultne maver og godt humør.

Når vi stikker næsen i sky og vejrer vindens 
tale, så siger den mig, at interessen for vore 
herlige træbåde er stigende, så herfra skal 
lyde en tak til alle jer, der har holdt ud og 
forfægtet interessen for søens smukke både.

Vi ønsker alle et smukt efterår og, at vore bå-
de må blive bevaret. Frit efter vor Dronning 
Margrethe d. II. (Nytårstale).

H Jens Joakim Kähler 
sekretær 

jens.joakim@mail.tele.dk

jens.joakim@mail.tele.dk



Nimb, Anne    40 31 35 36
Søren Werk   60 38 47 55
Jon Bundesen (webmaster)  81 61 44 40
Margit Arentoft (BARKASSEN) 22 12  11 35

Sidste frist for aflevering af materiale til BAR-
KASSEN 7, 2016 er den 10. november på 
e-mail til barkassen@kas.dk med mindre 
andet er aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj 
opløsning som muligt.
Tryk Baurs Offset

Internet
Hjemmeside  .......................................www.kas.dk
E-mail  ................................................. kas@kas.dk
Formand  ...................................formand@kas.dk
Bogholderi ............................bogholder@kas.dk
Sejlerskole  ......................................skole@kas.dk
BARKASSEN  .........................barkassen@kas.dk
Webmaster  .......................... webmaster@kas.dk
Teknisk webmaster  ..................... teknik@kas.dk
Aktivitetsudvalg ....................... aktivitet@kas.dk
Klubhusudvalget  ........................lokaler@kas.dk
Bådpladsudvalget ................baadplads@kas.dk
Kapsejladsudvalget ............. kapsejlads@kas.dk

I N F O R M A T I O N S U D V A L G E T

I N T E R N E T

F O R S I D E N K L U B K O N T O R
Klubkontoret har åbent om onsdagen i
maj-oktober 
Telefon og personligt kl. 17-19 
fra 19. oktober kl. 16-18
Telefon  ............................................39 20 71 72
Bank  .......................................2113 3491339585
Wifi i klubhuset ............................... 1mbpSndsb

Havnefoged John Vestergaard
Åbningstider
kl. 07.30-13.30 + mandag 16-18
Lørdag og søndag lukket.
Telefon  ............................................ 39 20 22 21
E-mail  ........................................ info@smhavn.dk
www.smhavn.dk ·  Strandvænget 45

Formand 
Thomas Block Nikolajsen ..............31 21 64 21
E-mail formand@kos-sejlsport.dk
Ungdomsleder (13-15 år)
Troels Arnved ..................................26 74 67 65
E-mail ungdom@kos-sejlsport.dk
Juniorleder (8-13 år)
Juliane Brach ................................... 20 67 17 34
E-mail junior@kos-sejlsport.dk
www.kos-sejlsport.dk

Kiosken åbner igen til april

A N N O N C E R  I  B A R K A S S E N

K Ø S - S E J L S P O R T

Annoncesalg Margit Arentoft 22 12 11 35
K.A.S. medlemsblad udkommer 7 gange om året i 2016. Oplag: 1200 stk. Format A 5.
Udgivelsesdatoer BARKASSEN - 1. december og i 2017 1. februar, 5. marts, 5. april, 
1. juni, 20 august, 1. oktober og 1. december
Priser 1/1 side kr. 1200,-, 1/2 side kr. 650,-, 1/4 side kr. 400,- (incl. moms).
Gentagelsesrabat ved samlet bestilling: 2 gange 10%, 3 gange 15%, 4 gange 25%.
Priserne gælder for reproklart (dpt/pdf) materiale som sendes til redaktionens 
e-mail- adresse: barkassen@kas.dk
BARKASSEN H Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub H Strandvænget 43 H 2100 København Ø

K . A . S .

Flotte gaffelriggere - sejl med på K.A.S.-Cu-
pén til standernedhalingen!
Bagsiden: Sejlerskolens afslutning inden som-
merferien - med ankerkugle og det hele!

M A R I N A  K I O S K / S H O P

H A V N E K O N T O R
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Formand Jon Bundesen  21 47 58 86
Næstformand Margit Arentoft 22 12 11 35
Kasserer Niels Erik Andersen 35 43 44 18
Svend Bie  29 20 03 15
Christian Thaulow  22 19 19 76
Johnny Aa. Jørgensen  20 83 04 34   
Niels Laursen  29 91 12 12 
Johnnie Rørvig  40 45 03 31
Sofie Wagner  51 24 18 61  
Udvalg
Kapsejladsudvalg
Christian Thaulow  22 19 19 76 
Klubhusudvalg
Margit Arentoft  22 12 11 35
Kasserer 
Niels Erik Andersen  35 43 44 18
Skoleudvalg 
Johnny Aa. Jørgensen  20 83 04 34 
Bådpladsudvalg
Johnnie Rørvig  40 45 03 31
Havneudvalg
Niels Laursen  29 91 12 12
Svend Allan Olsen  23 61 75 76
Fartøjsudvalg 
Svend Bie  23 80 50 42
Informationsudvalg
Anne Nimb  40 31 35 36
Kajakudvalg 
Christopher Pethick                   39 29 91 11
Aktivitetsudvalg
Sofie Wagner          51 24 18 61 

B E S T Y R E L S E

U D V A L G

K . A . S .
19

Oktober
5. Søulkearrangement med
 Gule ærter for aktive søulke
8. Praktisk prøve i sejlads
8. Grillarrangement
 Tilmelding -se hjemmesiden
9. Reservedag - Praktisk prøve 
 i sejlads
10. Bestyrelsesmøde
15. Standernedhaling
 Sejlads efterfulgt af fest i Jomsborg
24. Vinterskolen starter
29.-30. Optagning på Kulpladsen

November
9. Klubaften
 I sikkerhedens tegn
16. Bestyrelsesmøde

December
7. Søulkenes julefrokost
7. Bestyrelsesmøde 
10. Julefrokost for udvalgene 
31. Nytårsfest i Jomsborg

N O V E M B E R

O K T O B E R

D E C E M B E R



Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub · Strandvænget 43 · 2100 København Ø

 

Sommerafslutning
for sejlerskolen


