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Formandensblog
Nu er vi kommet godt ind i den sidste vin-
        termåned, og i skrivende stund raser 
vinden hen over Danmark imens regnen siler 
ned. Jeg håber de der er blevet i vandet hen 
over vinteren har haft lejlighed til, at sikre for-
tøjningerne en ekstra gang så der ikke bliver 
nogle skader.

Dagen er tiltaget med 2 timer og det mærker 
man tydeligt om morgenen. Hvis de milde
temperaturer fortsætter, er det fristende at 
lukke bådene ud af deres vintertelte før tid, 
og dermed have ekstra meget tid til klargø-
ring i år.

I sejlerskole regi, er censorerne i gang med at 
læse korrektur på de kommende eksamens-

opgaver for de forskellige klubber. De censo-
rer som medvirker til en eksamen i en anden 
klub, skal enten selv udarbejde opgaverne, 
eller læse korrektur på dem. For os censorer, 
er eksamensopgaverne et tidligt forårstegn – 
snart vil vinteren være slut, og de nye kuld vil 
blive kaldt til eksamensbordet (-:

For et par uger siden modtog vi en henven-
delse fra en arrangør, som prøvede at få flyt-
tet en af de spektakulære F50 katamaran sej-
ladser i SailGP løbet til København. Man ville 
høre om K.A.S. ville hjælpe med en støtteer-
klæring, forud for et møde i Københavns 
Kommune, hvor muligheden skulle drøftes. 

Det ville vi naturligvis gerne, og vi forfattede 



K . A . S .
3

en fin lille støtteerklæring til formålet.
Arrangøren må have talt godt for sig, for 
det fremgår på SailGP’s hjemmeside, at den 
5. SailGP sejlads, i 2020 vil blive afholdt i 
København den 11.-12. september. Det bliver 
en kæmpe begivenhed, og jeg glæder mig til, 
at se at de imponerende fartmaskiner i aktion 
på Øresund.

K.A.S. holder generalforsamling den 25. 
marts. I den forbindelse, vil jeg gerne op-
fordre medlemmerne til, at møde talstærkt 
op, og deltage i debatten. Det er som altid 
vigtigt, at der er deltagende medlemmer 
nok til, at udgøre et repræsentativt udsnit af 
medlemsskaren. Så sæt venligst allerede nu 
kryds i kalenderen.

I sidste nummer af BARKASSEN, efterlyste jeg 

kandidater til at indtræde som ny bådplads-
formand. Jeg har intet hørt endnu, desværre. 

Opgaven som bådpladsformand er ellers 
spændende og har stor betydning for klub-
ben. Kunne jeg bede de mange aktive på båd-
pladserne om, lige at snakke lidt sammen og
komme med et par anbefalinger til, hvem som 
vil kunne repræsentere bådejerne godt.

Jeg står til rådighed hvis der er nogle spørgs-
mål som man ønsker afklaret vedrørende ar-
bejdets karakter og omfang. Bare skriv til mig 
og så kan vi sætte et møde op.

Med håb om et snarligt højtryk og solskin til 
slutte vinteren af på.

H Jon Bundesen 
Formand
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Fødselsdag
Kom til klubbens

A K T I V I T E T E T S U D V A L G E T

Vi fejrer traditionen tro klubbens fødselsdag - 
       denne gang fylder klubben ikke mindre end 129 år.
Det markerer vi på dagen fredag den 13. marts 2020 fra kl. 17 i Jomsborg (klubhuset), 
og du er inviteret.

Tag dit gode humør under armen og kom ned i klubben til en hyggelig aften i selskab med dine 
sejlervenner.

Vi byder på klassisk buffet med franske oste, landpate, pølser, saltet tærte og lækre salater samt 
øl, vin og vand. Herefter er der kaffe og fødselsdagskage.

Alle medlemmer er velkomne, og arrangementet er gratis.
Tilmelding er først-til-mølle og lukker senest den 9. marts 2020 ved midnat, eller når vi runder 
55 tilmeldte.

Vi glæder os at fejre vores fødselsdag sammen med jer!
H Mange hilsener

Delphine Piault
Aktivitetsudvalget
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Dagsorden
a.  Valg af dirigent
b.  Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
c.  Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status
d.  Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år
e.  Behandling af indkomne forslag
f.  Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år
g.  Valg af formand
h.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
i.  Valg af revisor og revisorsuppleant
j.  Eventuelt
OBS! Vi gør opmærksom på vedtægternes §7 stk. 2: 
”Stemmeret har alle myndige aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 2 måneder”.
Ad punkt e:  Indkomne forslag - der er ikke indkommet nogen forslag
Ad punkt f:  Bestyrelsen foreslår kontingent og indmeldelsesgebyr uændret
Ad punkt g:  Valg af formand - Formanden er på valg - villig til genvalg  
Ad punkt h: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Niels Erik Andersen  på valg - villig til genvalg
Erik O. Jensen  på valg - villig til genvalg
Morten Ingerslev  ikke på valg
Charlotte Andersen  ikke på valg 
Jesper Simonsen  ikke på valg - fratræder
Anne Nimb  ikke på valg 
Svend Bie  på valg - villig til genvalg
Susanne Jordt  ikke på valg 
Ad punkt i: Valg af revisor samt intern revisor.
Som revisor foreslår bestyrelsen  
  ReviPoint, statsautoriserede revisorer A/S
Interne revisorer
Ane Samuelsen    på valg - villig til genvalg
Jan Haagensen  ikke på valg   
Suppleant for interne revisorer 
  Vagn Bjerre - på valg                                                                                            

   H  Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Der indkaldes hermed til

Onsdag den 25. marts kl. 19.30
 i klubhuset

Generalforsamling
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Aktivitetsudvalget
Frivillige søges til

Som I ved, er K.A.S. drevet af frivillige 
        kræfter - skal du være en af os?

Aktivitetsudvalget står for mange spændende 
arrangementer og vi søger nye frivillige til at 
give en hånd med. Vi står for forskellige op-
gaver, så der er helt sikkert noget der passer 
til dig.

Brænder du for at få mere viden om sejlads 
og sejlerverdenen, har du nogle gode idéer 
om hvad kunne være interessant at holde et 
fordrag om? Så kan du være med at hjælpe at 
med at arrangere klubaftener om vinteren.

Elsker du at sejle med på vores weekendture i 
gaffelrigger eller i egen båd? Vil du være med 
til at beslutte hvor vi skal hen, i hvilke restau-
rant vi skal spise eller hvilken festlig velkomst-
drink vi kan lave?

Så kan du hjælpe med at arrangere K.A.S.-
træf og/eller Høsttræf.

Er det vigtigt for dig at fejre starten og 
slutningen af sejlsæsonen med sejlads, højt 
humør og god mad? Så kan du hjælpe med at 
arrangere Standerhejsing og/eller Stander-
nedhaling.

Vi arrangerer også Nytårstur, grillaftener og 
meget mere!

Der er også muligt at komme med nye idéer 
til arrangementer. Så for dig, der er kreativ og 
innovations drevet er der også plads!

Jeg glæder mig til at høre fra jer, skriv til
delphine@kas.dk

H Sejlerhilsner

Delphine Piault
Formand af Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget står for fælles sejladser,  
foredrag, fest og glade dage!
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Aktivitetsudvalget inviterer igen i år til en 
        uformel klubaften i Jomsborg (klubhu-
set) onsdag den 22. april kl. 19-22, hvor nye 
og kommende førere kan møde mere garvede 
førere og høre om deres erfaringer fra de før-
ste år med et førerbevis i hånden.

Som kommende fører synes der at være et 
stykke vej fra de trygge rammer på en skole-
båd, hvor der altid er en lærer ombord, til 
selv at skulle stå med ansvaret. Omvendt er 
motivationen stor for at komme i gang, når 
førerbeviset er inden for rækkevidde, og det 
lokker med talrige sejladser i sommerhalvåret, 
hvor man ikke først skal finde en fører, der har 
tid og lyst til at tage på vandet.

Fra ny fører til 
Klubaften

Skipper
På denne klubaften vil vi i prøve at få vendt 
nogle af de ting, lidt mere garvede førere op-
levede, da de tog skiftet, til inspiration for 
nye og kommende førere. Hvordan kommer
man bedst fra start? Og hvad kan kommende 
førere forberede sig på, mens de stadig er
under lærerens vinger på skolebåden? 

Der vil blive serveret kaffe og kage, og arran-
gementet er gratis.
Tilmelding på www.kas.dk.

Vi glæder os til at udveksle erfaringer og blive 
klogere på do’s and don’ts.

H Mange sejlerhilsener
Aktivitetsudvalget
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Navigation
Teoretisk prøve i

H
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Hvis du skal til teoretisk prøve i navigati-        
        on, så læs her!

Prøven foregår i K.A.S.s klublokaler på følgen-
de dage:
Søndag den 22. marts 
afholdes skriftlig prøve, kl. 10:00 – 10:30.
Lørdag den 28. og søndag den 29. marts 
begge dage med start 08:00 afholdes 
mundtlig prøve.

Du vil få at vide hvilken dag du skal til mundt-
lig prøve. Når du læser dette, er det fordi du 
tilmeldte dig senest den 20. februar til din 
lærer.

Den skriftlige prøve består af en 30 minut-
ters opgave indenfor søsikkerhed, farvands-
afmærkning, havmiljø og sømandsskab. Det 
er ikke tilladt at bruge hjælpemidler under 

prøven. Inden I går hjem, får I udleveret en 
skriftlig opgave i sejladsplanlægning. Den skal 
være løst og medbringes til jeres mundtlige 
prøve.

I må gerne løse opgaven i grupper, men I 
bliver eksamineret enkeltvis.

Den mundtlige prøve varer normalt ca. 20 
minutter og omfatter hele stoffet. Der lægges 
særlig vægt på sejladsplanlægningsopgaven, 
men også på besvarelserne af de skriftlige 
prøver, herunder vigeregler og nødsignaler.

H Ole M. Pedersen
Skoleudvalget
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Velkommentil
Claus Kaastrup
Sivert Lernnert
Klaus Stenbæk Hansen
Jens Kristian Rasmussen
Charlotte Klevenfeldt
Jakob Due Andersen

Nanna Kathrine Brejnegaard
Rikke Goldbech
Anna Holmberg
Mianne Briand  Søndergaard
Steffan Dall
Mikkel Wichmann           

H Redaktionen 
ønsker god vind!
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Lørdag den 18. april kl. 18
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Den nye sæson skydes traditionen tro ind med et brag af en forårsfest. 
        Vi hylder vores nye førere og byder velkommen til jer alle, nye såvel som gamle 
på sejlerskolen! Strandberg tryller lækker mad til os, en K.A.S.-revy er under udar-
bejdelse og så har vi hyret særlig musik ind fra det jyske, som med garanti får gang i 
dansegulvet. Det bliver en fest, du ikke må gå glip af!

Festen holdes i Restaurant Strandberg (1. sal i klubhuset), hvor Forårsfesten for 
første gang tester den forbedrede akustik af.

Forret
Saltet hjemmerøget færøsk laks med basilikum/brøndkarsecreme og krydderurtesalat.

Hovedret
Kalvetykstegsfilet med forårsgrønt, smagfuld rødvinssauce og ovnbagte kartofler med persille og citron.
Hjemmebagt brød.

Kaffe og kage

Hele aftenen kan du i baren købe øl, vin, vand, mv. Lageret er fyldt op, så ingen 
behøver tørste. Prisen for hele arrangementet er kr. 250.

Tilmeldingen åbner torsdag den 5. marts på www.kas.dk. Bemærk, at der er et be-
grænset antal pladser. Tilmeldingsfristen er torsdag den 2. april.

Spørgsmål kan rettes til foraarsfest@kas.dk.

Vi glæder os til at se dig!

H På skoleudvalgets vegne
Jacob, Johnny & Taja

Forårsfest!!!Lørdag den 18. april kl. 18
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Hvorfor

Børn & Båd
Hvorfor BØRN & BÅD? Synes du det kan
        være lidt uoverskueligt at begynde at 
sejle med børn? Og har du en drøm om at 
tage på sejlerferie med alle ungerne til som-
mer og mangler du at øve dig lidt inden?

BØRN & BÅD er et helt nyt initiativ i K.A.S. 
for jer der allerede sejler og gerne vil begyn-
de at sejle med børnene. Vi sætter rammerne 
og du møder blot med din familie og sejler 
med. Hver gang vil have et nyt fokusområde 

og sejladsen vil altid være i børnehøjde. Det 
bliver en gang om ugen, så børnene (og I) 
bliver trygge ved at sejle. Vi vil starte med 
sejlads og slutte hver gang af med mad så I 
bare kan tage hjem og gå på hovedet i seng. 

BØRN & BÅD er til dig, som lige har lært at 
sejle selv og synes det kan være en udford-
ring at have børnene med ud. Du kan også 
være en ivrig sejler og rutineret skipper, som 
gerne vil vænne din familie til at blive trygge 
i sejladsen. Eller du kan også være bedstefor-
ælder som gerne vil have en aktivitet sammen 
med dine børnebørn. 

Det praktiske

Pris: 1.000 kr. for en hel sæson alle er vel-
komne, dog retter Børn & Båd sig primært 
mod børn i alderen 3 til 12 år og de skal være 
ifølge en voksen. 

Tilmeldingen er åben og sker på hjemmesi-
den.

Vi sejler hver torsdag fra kl 16:30 til 19:00 og 
det vil være Charlotte Andersen som er un-
derviser på sejladserne. Dagen før vil I mod-
tage et program for dagen som tager ud-
gangspunkt i vejret.

Alle gange vil være bygget ens op:

16:30-16:45:  Hurtig briefing
16:45-18:00:  Sejladstræing
18:15-19:00:  Mad i Jomsborg

Har du spørgsmål kan du skrive til 
charlotte@kas.dk.

H Kapsejladsudvalget
Charlotte Andersen



13
K A P S E J L A D S U D V A L G E T



K A P S E J L A D S U D V A L G E T

Vi vil have Danmarks bedste KAP-miljø for
      voksne sejlere i kølbåd. Vi udbyder derfor 
kapsejlads for alle, så det er lige meget om 
du aldrig har sejlet kapsejlads eller om du er 
garvet og med mange års erfaring.

Vi hjælper dig med at blive en bedre kapsej-
ler. Det er dog et krav, at du ved hvordan man 
sejler, enten fordi du har deltaget på en sej-
lerskole og har fået et duelighedsbevis eller 
fordi du har sejlet siden du var 5 år.

Vi tilbyder sejlads i enten Spækhugger eller 
J/70 hvilket betyder store felter, aktive klasser 
og masser af dygtige konkurrenter.

Det skal være sjovt at lære og det skal være 
sjovt at sejle. Derfor lader vi dig bestemme 
det meste (sammen med dem du sejler med)! 

Sommersæson 2020

18.4 og 25.4: Forårsklargøring af bådene

30.3: Første sejladsdag.

Vi regner med at vi tager bådene op og fore-
tager en fuld renovering i ugerne 29 og 30 i 
juli måned (nærmere oplysninger følger). Vær 
opmærksomme på, at klargøring og løbende 
vedligehold af bådene er en del af det at 
være kapsejler – og derfor alles ansvar! Der 
skal også lyde en kraftig opfordring til at I 

Målsætning
Kapsejladsudvalgets

14
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tilmelder jer så mange stævner som muligt i 
løbet af sæsonen. Det er her man virkelig op-
lever det sjove og spændende ved at sejle 
kapsejlads – Og lige meget hvad der sker og 
hvilken placering man får, så er læringskurven 
altid meget stejl! I klubben er vi over en treå-
rig periode i gang med at udvikle vores kap-
sejladstilbud. Derfor har vi f.eks indført det 
populære vintertræning. I den kommende sæ-
son vil vi forsøgsvis køre træning hele sæso-
nen, hvilket betyder at der ikke vil være ferie 
i juli, men træning for dem der har mulighed 
for- og lyst til det.

Fordeling af sejldage

Mandag 17.30 - 21: WOW (Women on Wa-
ter), både i J/70 og Spækhugger.

Tirsdag 17.30 - 21: For Ligasejlere og de der 
skal træne til EM i J/70 (og rutine i Spækhug-
ger tilmelding på hos Sejlerskolen).

Onsdag 17.30 - 21: Øvede. Onsdagsmatch 
med træner. Nogle gange sejles der ikke ons-
dagsmatch, hvis der er behov for at træne 
specifikke færdigheder.

Torsdag 17.30 - 21: Kapsejladstræning med 
fokus på boat-handling og grundlæggende 
kapsejladsteknikker. Her er der en RIB i van-
det, og en erfaren sejler ombord på hver båd.

Fredag 16 - …: Selvtræning (Social Sailing, 
hvor man evt. efterfølgende kan spise sam-
men ell. lign.)

Når du melder dig til bedes du angive hvilken 
dag du foretrækker at sejle. Det vil stort set 
altid være muligt at komme med ud at sejle 
flere dage om ugen, hvis du ikke kan få træ-
ning nok. Dette aftales enten fra gang til 
gang, men kan også aftales i længere perioder 
ad gangen. Der kan være hensyn til niveau og 
andre specifikke ting der gør sig gældende, så 
man ikke kan komme ud på de ønskede dage, 
men det oplever vi sjældent. Prisen for at 
sejle kapsejlads i K.A.S. er 1.800 kr. med det 
får du deltagelse i stævner, adgang til bådene 
til træning og fri deltagelse i social sailing om 
fredagen.

Når du tilmelder dig, skal du også være med 
til at vedligeholde bådene. Det er obligato-
risk at deltage i to dages bådvedligeholdelse, 
såfremt du ikke deltager i de obligatoriske 
vedligeholdelsesdage vil du få tilsendt en eks-
traregning på 1.500 kr. Vedligeholdelsesda-
gene vil ligge henover hele sæsonen fra start 
til slut og de vil blive meldt ud løbende.

H Vi ses på vandet
Kapsejladsudvalget

H
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Vi har den rigtige placering, de rigtige bå-
      de og de rigtige faciliteter … hvorfor fort-
sætter vores kapskoleelever så ikke i klubben?

Det var det spørgsmål Kapskoleudvalget stil-
lede sig selv i efteråret 2017. Der var fin til-
gang til klubbens Kapskole, men eleverne for-
satte ikke og et overordnet mål med Kapsko-
len (og klubbens andre skoletilbud i øvrigt) er 
at skabe sejlere for livet og gerne sejlere, der 
bruger hele livet i netop K.A.S.

Derfor gik udvalget i gang med at kortlægge 
de umiddelbare udfordringer og man erkend-
te i processen, at der nok var brug for ude-
frakommende kræfter, der kunne se klubben, 
historien og aktiviteterne på afstand og uden 
al for mange følelser kom i klemme.

Første aftale i denne forandringsproces var 
et samarbejde med et etableret og rutineret 
kapsejladshold. Crew You! er et storbåds-
team som i mere end 10 år har gjort sig i 
bla. Farr40, Landmark 43, IMX40 og Club 
Swan 45/50. Langt de fleste er tidligere 
landsholdssejlere i forskellige jolletyper og 
at valget faldt på netop dem tog udgangs-
punkt i, at de har sejlet masser af kapsejlads 
og oplevet forskellige træningsmodeller og 
kapsejladsskoler i både indland og udland. 
Hertil var det også vigtigt, at få et niveau af 
høj faglighed rettet mod både skolens elever 
og dennes instruktører.

Crew You! fik til opgave at planlægge, overse 
/ hjælpe til og evaluere på klubbens træning 
igennem sæsonen 2018. Herefter skulle der i 
samarbejde med klubben laves en ny struktur 

samt oplæg til hvordan Kapskolen skulle tage 
sig ud i fremtiden med sigtet på, at tilgangen 
til kapskolen forblev høj, men at eleverne og-
så meldte sig til årerne efter.

2018 blev startskuddet til Kapskolen V.20. 
Der var tilmeldt 20 spækhuggersejlere og 
19 J/70 sejlere, hvor af 3 var gengangere til 
spækhuggerne og 11 til J/70-sejlads. Der 
blev lagt et program for hele sæsonen hvor 
Crew You! i samarbejde med klubbens fast 
instruktører stod for træning, planlægning og 
evaluering. 

Der blev evalueret efter første sejlads-halvår 
og igen efter endt sommersæson hvilket gav 
nogle ret klare retningslinjer for hvad der fun-
gerede og hvad der skulle forbedres. De vig-
tigste pointer var ønsket om en rød tråd i 
træningen, at der skulle trænes i faste hold, 
at der var tilknyttet en fast underviser og at 
klubbens instruktører skulle dygtiggøre sig. 
Planen blev lagt og præsenteret for både 
bestyrelse og Kapskolens undervisere.

En slutnote for året 2018 var, at klubbens 
Sejlsportsliga-besætning kunne indtræde i 
første division, hvilket placerer K.A.S. i den 
absolutte superliga for sejlads i sportsbåde.

I 2019 startede sæsonen faktisk allerede i 
efteråret 2018, hvor klubben for første gang 
tilbød vintertræning. Mantraet var vedlige-
hold af grundformen for derefter at kunne 
starte på ny i 2019 uden at skulle ”banke 
rusten af sejlerformen”. Sæsonen startede 
også med et kursus hos Dansk Sejlunion 
hvor netop KAS egenhændigt havde initie-

En 

Kapsejladsskole
i fuld forandring
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ret et helt nyt kursusforløb med fokus på 
undervisningskompetencer hos instruktører 
for voksne kølbådssejlere. Dette forløb blev 
afsluttet i maj, hvor 20 undervisere øvede sig 
på et felt af spækhuggersejlere. Hele forløbet 
og KAS’s rolle heri har fået stor ros fra både 
DS og de deltagende kursister.

I 2019 tog klubben også springet og ansatte 
lønnede trænere og det er lykkedes for Kap-
skole-udvalget at finde nogle af de allerbed-
ste i Danmark. Netop den lønnede instruktør 
har været et lidt ømtåleligt emne i klubben, 
men i erkendelse af, at vores naboklubber 
netop har professionelle undervisere og at de 
er markant bedre til at holde på eleverne og 
leverer bedre resultater på kapsejladsbanerne, 
så var der enighed i både Kapudvalget og 
bestyrelsen om at dette skulle afprøves. 
 

Trænerteamet i 2019
Cheftræneren har i det forgangne år været 
Jesper Radich og dem der ikke kender ham, ja 
så er han tidligere Americas Cup-rorsmand, 
tidligere #1 på verdensranglisten i Matchra-
ce og lever i dag af at være professionel sej-
ler; typisk på Middelhavet og på high-perfor-
mance race-både +100 fod. 
Jesper Radich ombord på Supermaxien Y3K 
på 100 fod.

Klubben har endvidere haft Rene Villefrance 
og Mille Brandt Jensen som undervisere og 
kontinuiteten i undervisningen har vist sig 
som en stor styrke samtidig med at samt-
lige undervisere har et ekstremt højt, fagligt 
niveau.



Men hvad med klubbens instruktører? Ja de 
er faktisk blevet elever igen … med et tvist. 
De sejlede på livet løs og modtog undervis-
ning og input fra de nye undervisere i klub-
ben. Meningen med galskaben har været, at 
de ”professionelle” trænere underviser både 
elever, men også klubbens instruktører så de 
på den måde får stafetten igen ved udgan-
gen af 2020 med frisk inspiration og masser 
af nye ideer og input. Der bliver / vil blive 
undervist i regler, trim, taktik, træningsplan-
lægning, pædagogik og meteorologi. Det er 
et 24 måneders projekt hvor de i 2020 vil 
blive en mere aktiv del af undervisningen og 
på den vis tage ”Kapskolen igen”.

Men ikke alt har været fuldstændig rosenrødt. 

Specielt har de elever der kom fra sejlersko-
lens rutinehold haft svært ved at finde fod-
fæste i de lidt ”løsere” rammer i Kapskolen 
og den nye ”frihed” der ligger i, i princippet 
at kunne gøre som man vil. Og vores dygtige 
instruktører skulle lige finde fodfæstet i igen 
at være elever. Men det går den rigtige vej og 
der er blevet lavet ændringer og forbedringer 
i programmet for 2020.

Stævneaktiviteten har været høj, med delta-
gelse i samtlige Øresundssejladser, i Sejl-
sportsligaen og til DM i Spækhugger. Hertil 
blev der etableret pige-sejlads, Ligatræning 
og niveauinddelt træning hvilket viste sig som 
en stor succes.

K A P S E J L A D S U D V A L G E T
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I 2019 var der 24 tilmeldte til spækhugger-
sejlads og 31 til J/70. Der var 12 fortsætter-
sejlere i spækhugger og 13 i J/70, hvilket må 
siges at være en flot og solid fremgang.

2020 bliver et spændende år hvor Spækhug-
geren fylder 50 år, hvilket fejres med et kæm-
pe DM lige uden for fordøren. Hertil kommer 
der +160 både til EM for J/70 og her sejles 
der i Skovshoved. Begge klubbens både na-
turligvis er tilmeldt. 

Vintertræningen er i fuld gang og der trænes 
hver anden søndag, hvor +5 Spækhuggere 
mødes og holder fokus på boathandling. 
J/70-sejlerne tager til Skovshoved, hvor der 
typisk sejles mod +10 andre både. Niveauet 
her er ekstremt højt med deltagelse af den 
danske mester og Sejlsportsligaens #1 og 
indlæringskurven hos KASSERNE er nærmest 
lodret. Det ene J/70-team bruger påsken på 
Riva Del Garda og finder forhåbentlig forårs-
formen lidt før alle de andre danske teams. 
Der sejles på kanten … og lidt over til 
J/70’ernes vintertræning. H

Der er i skrivende stund allerede tilmeldt me-
re end 50 sejlere Kapskolen hvordan over 30 
af disse er gengangere fra foregående sæso-
ner … og der er to måneder til sæsonstart. 
Det må siges at være en kæmpe succes og 
viser at ændringerne har vist sit værd og 
berettigelse. 

Når sæsonen afsluttes ved udgangen af 2020, 
burde klubben og Kapskolen være på plads, 
trænerne uddannet og den nye Kapkultur har 
forhåbentlig sat sine rødder. Men lige nu glæ-
der vi os til sommersæsonen rigtig begynder 
om end de milde vinter jo har gjort, at vores 
elskede sport ikke har været fuldstændig i hi.

Vi ses på havnen.

H Kapskolechef 
Charlotte Andersen
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Ny Havneassistent – Karl Villiam
Karl Villiam (38 år), er startet i stillingen som 
Havneassistent den 3. februar.  Han har tid-
ligere arbejdet med bådhåndtering af større 
og mindre både. Han har erfaring med bed-
dingsanlæg. Han kommer fra Grønland og har 
tidligerre arbejdet ved politiet. Karl Villiam 
har kone, to børn og bor i Lyngby. 

  
Jollebroer, KØS, Sundet og Lavuk
Broerne må ikke benyttes, da de er spærret af 
for vinteren og der forventes reparationer af 
de 3 broer inden foråret. Det er de 3 klub-
bers ansvar at holde dem i sikkerhedsmæssig 
forsvarlig stand. 

Løftestropper/Sling
Så er der mulighed for at få kontrolleret løf-
testrop/sling til både med centerløft. Løfte-
stropperne/sling indleveres på havnekonto-
ret inden den 1. marts 2020. De skal være 
påført med mærke med:
Fulde navn, båd navn og telefon nummer.
Det er bådejers eget ansvar at have korrekte 
og godkendte løftestropper til fremtidige løft.

De godkendte løftestropper og sling vil kunne 
hentes igen på havnekontoret efter den 3. 
marts indenfor normal åbningstid.

Søsætning af både
Jeg ved der endnu stadig er lidt tid, men det 
tager ikke skade at være i god tid og få plan-
lagt sin klargørelse og søsætning af båden. 
Vi starter med at sætte både i vandet den 27. 
marts og fortsætter indtil den 25. maj. Det 
er den enkelte klub der planlægger rækkeføl-
gen af søsætningen. Se på deres hjemmeside 
hvornår din båd skal i. 

Kulpladsen, søsætning er fastsat til 18. april.

H Anders Ostenfeldt
Havnefoged

Nyt fra

HavnenMarts 2020
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S Ø U L K E
Sejlads med gaffelriggere

7

  
Ole Risgaard
30420567

Olaf Kristensen
40529919

Henning Kjærsgaard
26792080

Torskegildet!

Vagn Hoffmann
40325443

32 deltog i det årlige torskegilde. 
Vores kokke havde igen forberedt det hele, så 
vi andre kunne komme og nyde godt af deres 
færdigheder, tak for det.

Foredrag i marts
For at rydde al tvivl væk, så kommer Karsten 
Møller-Hansen den 18. marts og holder fore-
drag om ”En sejltur rundt i hele Østersøen”.

Turen til Helsingør
Vi overvejer at låne Helsingør Amatør-Sejl-
klubs klublokale, så vi kan spise frokost der. 
Prisen for hele turen vil blive kr. 150,00 for 
entre og rundvisning på museet og dertil et 
beløb for frokost.
Søulke-teamet har holdt møde om rammerne 
for virket det næste års tid.
Der har været ønske om lidt mere aktivitet på 
vore onsdagssejladser. Der er ingen tvivl om, 
at den hygge og snak der er under sejladsen, 
er vigtig, det er dejligt at få udvekslet syns-
punkter om verden omkring os.
Men, - udover øvelsen i bjergemærs ved den 
første sejlads, har nogle givet udtryk for 
nogen opdatering i færdighederne med at 
sejle en af klubbens gafffelriggere. Ind- og 
udsejling af havnen. Hvorfor sættes der ikke 
topsejl? Hvad med at anløbe fremmed havn, 
Flakfortet f.eks. 
Lad det være et emne til Søulkenes kom-
mende generalforsamling, om der stemning 
for lidt ”Gaffelrigger undervisning.”

H Vagn Hoffmann

Nogle af hovedpersonerne for hele
arrangementet, Steen, Torben og Ole.
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Havnefoged Anders Ostenfeldt
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13. Klubbens fødselsdag
 Reception i klubhuset
16. Bestyrelsesmøde 
18. Søulkearrangement
 Foredrag med 
 Karsten Møller-Hansen
 Østersøen Rundt
22. Skriftlig navigationsprøve
25. Generalforsamling
27. Første søsætning
28.-29. Mundtlig navigationsprøve 

April
4. Y 1 Eksamen 
15. Søulkearrangement
 Besøg på Søfartsmuseet i 
 Helsingør - Frihedens Værksted
18. Søsætning på Kulpladsen
18. Forårsfest
18. Forårsklargøring af Kapsejladsbåde
22. Klubaften i Jomsborg
 Fra ny fører til skipper
22. Informationsaften for 
 A-holdselever
18. Forårsklargøring af Kapsejladsbåde

Maj
3. Standerhejsning
4. 1. aften på sejlerskolen

Formand Jon Bundesen  81 61 44 40
Næstformand
Niels Erik Andersen  35 43 44 18 
Kasserer Erik O. Jensen  20 27 78 52
Anne Nimb  40 31 35 38
Susanne Jordt  40 51 98 96
Charlotte Andersen  21 93 13 13 
Svend Bie  23 80 50 42
Morten Ingerslev  24 22 74 79   

Udvalg
Kapsejladsudvalg
Charlotte Andersen  21 93 13 13 
Klubhusudvalg
Susanne Jordt  40 51 98 96
Kasserer 
Erik O. Jensen  20 27 78 52
Skoleudvalg 
Morten Ingerslev  24 22 74 79
Bådpladsudvalg
Mangler formand
Havneudvalg
Niels Erik Andersen  35 43 44 18
Lars Wilms
Fartøjsudvalg 
Svend Bie  23 80 50 42
Informationsudvalg
Anne Nimb  40 31 35 38
Kajakudvalg 
Christopher Pethick                   39 29 91 11
Aktivitetsudvalg
Delphine Piault          25 30 11 21
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Foto: 
Kim Hylding

Det er lige det vi ser frem til -
fulde sejl og blå himmel...

Lysere tider...


