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K.A.S.

Formandens
klumme
Velkommen tilbage fra sommerferie.
Jeg håber det er blevet til mange gode togter
i sommerens løb, og at K.A.S. standeren har
været set i mange havne i og omkring Danmark.
Vi er heldigvis kun halvvejs igennem sæsonen,
så der er stadig masser af muligheder for, at
komme ud på vandet.
Sejlerskolen starter nu op igen. Jeg er sikker på
at både sejler lærerne og eleverne glæder sig
til at lægge fra kaj endnu engang, og komme
ud på Øresund for at træne bjærgemærs/
bolværk mm.
Efter ret præcist 6 måneders ventetid, har jeg
fået svar fra Politiet vedrørende tilladelsen til
vores Salutkanon. De bad om supplerende
oplysninger (et våbennummer), hvilket jeg nu
har indsendt til dem. Dermed tror jeg vi kan
betragte godkendelsen af salutkanonen for at
være i hus.
Dansk Sejlunion er fra den 1. september blevet
bemyndiget af Søfartsstyrelsen til at udstede
duelighedstegn. Samtidig har Søfartsstyrelsen
opsagt alle aftaler med bemyndigede censorer
per 31/12-2017, og henvist censorerne til, at
de skal søge optagelse som censor hos en af
dem godkendt udbyder. Censorkorpset i K.A.S.
har derfor ansøgt om optagelse hos DS, og har
modtaget accept derfra. Censorer og skolechefer i landet er i den forbindelse blevet indkaldt
til et obligatorisk informationsmøde, hvor DS
vil redegøre for, hvordan de ønsker at man skal
tilrettelægge og afholde duelighedsprøver for
fremtiden. Mødet afholdes den 24. august. Jeg
er i den forbindelse meget spændt på hvordan
DS vil vælge at administrere kravene til prøverne. Der er lagt op til nogle justeringer, og det vil
sandsynligvis medføre, at vi må foretage nogle
ændringer her og der i undervisningen og ved

prøverne, således at vi harmonerer bedst muligt
med de nye retningslinjer. Lad os alle bakke om
om DS, og hjælpe dem til at få den bedst mulige
start som udsteder af Duelighedstegn. Med en
fælles positiv indstilling, skal vi nok få det til at
fungere problemfrit.
Jeg har tidligere skrevet, at vi ville afholde
Havnens dag den 10. juni i år. Det viste sig, at
være en for stor mundfuld for os, idet vi ikke
kunne finde ressourcer nok til at planlægge
samt afholde arrangementet. Vi prøver at holde
et møde med de andre klubber i Svanemøllehavnen engang i efteråret, og lodder der
stemningen for, om vi skal prøve igen næste år.
I så fald skal vi tidligt i gang med planlægningen
såfremt vi skal kunne nå det.
Vedrørende Nordhavnstunnel projektet, så
har vi som tidligere udmeldt fået en tilkendegivelse af, at der bliver peget på valget af en
etapedelt løsning, som holder havnen åben i
hele anlægsperioden. Den lille erstatningshavn
kommer til at ligge i Færgehavn Nord. Vi er
tilfredse med denne løsning. Desværre har vi
ikke modtage nogen tilkendegivelse vedrørende
den foreslåede stiforbindelse gående tværs af
havneindløbet. Selvom vi godt ved, at der ikke
bliver taget nogle endelige beslutninger i år, så
har vi alligevel tænkt, at fastholde et momentum
i vores dialog udadtil. I fællesskab med Frem
afholder vi derfor en event i havnen mandag d.
28/8. Overborgmester Frank Jensen deltager,
og vi har indbudt 12 medlemmer af økonomiudvalget. Vi starter med en sejltur rundt i
havnen og fortsætter med en spørgerunde og
lidt forplejning i Frems klubhus. Mon ikke vil lige
vender stiforbindelsen i den anledning.
H God vind
Jon Bundesen · Formand
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Høst-Træf
Weekenden 26.-28.- august
S

å er det igen tid til at gøre opmærksom 		
på det årlige Høsttræf med kapsejlads
om Puks Mindepokal - en weekend af en slags
man ikke vil gå glip af. Traditionen tro er der
planlagt rødvin på kajen i Kastrup Strandpark
fredag aften samt kapsejlads efterfulgt af grill
og fest om lørdagen, som i år bliver i Lomma,
hvor vi har lånt sejlklubbens klubhus.
Besætninger fra de private både mødes fredag kl. 21 på pladsen foran Hellers, hvor vi
vil nyde vin og snacks samt hinandens gode
selskab.
Klubbådene overtages efter endt skolesejlads
i Svanemøllehavnen kl. 21 (så vidt muligt).
Klubbåde kan efter aftale sejle natsejlads
eller sejle direkte med kurs mod Kastrup, og
kan støde til rødvinstræffet, når de kommer
ind, så der bliver bedre overskud til at sejle
kapsejlads om formiddagen, lørdag.
Tilmelding til sejlads i klubbåde sker ved at
skrive sig på et opslag i protokolrummet i
klubhuset.
Tilmeldingen til træffet åbner den 3. august
på hjemmesiden under arrangementet, hvor
man også kan se tilmeldte. Der er plads til
max 60 personer. Sidste frist for tilmelding er
den 21. august.
Lørdag kl.10 er der skippermøde, hvor detaljerne om kapsejladsen om Puks Mindepokal
meddeles. Starten på kapsejladsen mod Lomma bliver omkring kl. 11.30. I Lomma går det
løs med velkomstdrinks kl.17 efterfulgt af
fællesspisning, hvor man selv medbringer mad
til den optændte grill, og lidt vådt til ganen.

Aftenen består af præmieuddeling og dans til
tonerne fra boomblasteren.
Søndag kl.10 mødes vi til lidt fællesoprydning
i klubhuset (hver båd sender 2 mand), inden
kursen igen sættes mod Svanemøllehavnen.
Her bydes på en lille dram og man kan eventuelt aftale at følges hjemad.
PROGRAM
Fredag den 25. august:
Kl. 21-?: Rødvin på kajen Kastrup Strandpark.
Lørdag den 27. august:
Kl. 10: Skippermøde
Kl.11.30 Start på kapsejlads om
Puks Mindepokal
Kl.17: Velkomstdrinks
Kl. 18-den lyse morgen:
Grillmiddag, præmieuddeling og fest
Søndag den 28. august:
Kl.10: Oprydning og morgendram inden
skuden vendes hjemad.

H De bedste hilsner
Aktivitetsudvalget
Carsten Meyer

Hygge og leg på sidste års træf
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Praktisk prøve
i sejlads
L

ørdag den 7. oktober 2017 bliver der
holdt praktisk prøve i sejlads for K.A.S.
sejlerskole.
Hvis det bliver kraftig blæst eller vindstille,
kan det blive nødvendigt at flytte prøven til
dagen efter, så reservér begge dage. I sjældne
tilfælde kan det være nødvendigt at udskyde
sejladsen yderligere.
For at kunne gå til prøve, skal du have deltaget i det obligatoriske motorkursus, samt
være indstillet af din lærer i praktisk sejlads.
Tilmelding til prøven sker på et indstillingsskema, som læreren på dit hold skal aflevere
til Skoleudvalget senest den 17. september.
Dette for at anmeldelsesfristen til Søfartsstyrelsen kan overholdes. På tilmeldingen skal
det oplyses, hvor og hvornår den teoretiske
del af duelighedsprøven er bestået, eller om
den først tages senere.
Til selve prøven skal du medbringe det røde
kort med dokumentation for gennemførte
natsejladser. For at få klubbens førerbevis,
kræves der mindst to godkendte natsejladser.
Mindst én af disse skal gennemføres i samme
år som den praktiske prøve (førerprøven),
eller efter at prøven er bestået.
Holdfordelingen og cirka tider for prøven vil
blive slået op på sejlerskolens opslagstavle
senest en uge før prøven.

Under prøven vil besætningen normalt bestå
af tre eksaminander, der ikke har sejlet på
samme hold. Der vil være en ekstern censor
og en eksaminator fra K.A.S. De første hold
sejler ud ca. kl. 08:00. Under sejladsen skal

du vise, at du behersker sejlads i en gaffelrigger, med de manøvrer og kommandoer,
som er indøvet i undervisningen, herunder
bjærgemærsmanøvrer og anløb af bolværk.
Anvendelse af knob og stik samt kendskab til
sikkerhedsudstyr og bådens benævnelser vil
også indgå i bedømmelsen. Ligeledes kan der
komme spørgsmål om vigereglerne.
Du vil endvidere blive eksamineret i lystbådes
maskineri, som er et krav til duelighedsprøven. Denne eksamination tager udgangspunkt
i pensum fra det obligatoriske motorkursus.
Herudover vil du i land blive eksamineret i
knob og stik, samt øvrige praktiske forhold,
der gælder for sejlads med klubbens både.
I folderen ”Praktisk Prøve” kan du læse en
detaljeret beskrivelse af kravene til prøven.
Folderen bliver uddelt på sejlerskolen, du kan
også finde den på vores hjemmeside, www.
kas.dk. Se under ”Sejlerskolen” – ”Elev- og
lærermateriale til undervisning på sejlerskolen” – ”Folder om den praktiske prøve”.
Er der noget du vil vide mere om, så kan du
spørge din lærer eller sende en mail til Skoleudvalget på skole@kas.dk.

H Johnny Aa. Jørgensen

Skoleudvalget
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Grillaften
Lørdag den 7. oktober
K

om og hyld de nye førere og hyg om
grillen!

Vi gentager succesen fra sidste år og holder
endnu et K.A.S.-grillarrangement i forbindelse
med klubbens førerprøve lørdag den 7. oktober fra kl. 15-?
Fra kl. 15 er grillen klar foran havnekontoret.
Vi serverer en lækker salat. Det du derudover
ønsker at spise, skal du selv medbringe. Medbring desuden eget service.
Grillaftenerne plejer at være rigtigt hyggelige
med snak på kryds og tværs og god stemning.
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 7. oktober kl. 15-?
Sted: Havnens grillplads på plænen ud for
havnekontoret.
Tilmelding er ikke nødvendig – du møder
bare op.

H Mange glade hilsner
Aktivitetsudvalget
Jarle D. Christensen

BÅDPLADSUDVALGET

7

Nyt fra

Bådpladsen
BUKKE
Tjek bukke og rygninger inden optagningen
og husk at smøre spindel og bolte.
Stativer/bukke skal mærkes med bådnavn og
gerne telefonnummer. “Bådnyt” bukke må ikke benyttes på bådpladserne. Bukke kan bestilles på havnekontoret indtil 1. september.
Bådpladsudvalget kasserer uforsvarlige bukke
og afstivningsmateriel samt ikke solide rygninger, og kan i givet fald for medlemmets
regning sørge for udbedring eller udskiftning.
Kasseret materiel fjernes eller destrueres
uden ansvar for klubben. Bukke, stativer og
lignende uden bådnavn vil også blive fjernet
eller destrueret uden ansvar for klubben.
MASTER OG RUNDHOLTER
Pladsleje for fartøjet omfatter også adgang til
opbevaring af fartøjets mast i masteskuret.
Bemærk nye opslag på skuret om masters
længde/placering i skuret.
Længder på master i masteskuret er lavet om
til 15 meter yderst, 14 meter og under 14
meter i de to inderste gange.
Master skal afrigges hvis de skal være i skuret,
ellers bliver de eskorteret udenfor på vanlig venlig vis! Det vil sige der må ikke være
løbende gods, vanter, stag etc påmonteret.
Hvis du har et rulleforstag, kan det afmonteres og flyttes til masteroden og bindes, således at selve rullen er i forlængelse af masten
og ikke fylder ligeså meget som selve masten.
Desuden skal en ”mastebrik” sættes på et
synligt sted. Master uden mastebrik, vil blive
fjernet fra skuret og evt. destrueret uden
ansvar for klubben.

Mastebrik: De gamle mastebrikker kan ikke
anvendes mere. I stedet bliver selve optagningsmailen, den nye mastebrik, som printes
ud og monteres på masten, evt i plastic. Kan
du ikke udskrive/printe så kom op på kontoret.
Hvis du vil have mastebrikken lamineret, så
har kontoret en lamineringsmaskine stående.
Bådtelte placeres helst mod hegnet mod syd,
og derfor skal de op først.
OPTAGNING
Ved optagning og på land skal påhængsmotorer på sejlbåde være afmonterede.
Det betyder at både med påhængsmotorer
ikke vil bliver optaget. Og af sikkerhedmæssige grunde må påhængsmotoren heller ikke
være påmonteret når båden er på land.
Husk at bestille tid til kulspul. Og bemærk at
både over 4 tons som ikke kan holde balancen, med lidt hjælp fra strop, ikke kan komme
op på beddingsvognen.
Bådejermøde den 25. oktober - Se dagsordenen i oktobernummeret af BARKASSEN.

H Med venlig hilsen

Bådpladsudvalget
Per Svendsen

ANNONCE
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Denne velholdte, velsejlende og sikre båd er nu til salg.
Albin Ballad er en rummelig og familievenlig båd.
Den er stiv, tør og meget nem at sejle.
MODEL: ALBIN BALLAD
PRIS:
120.000

TYPE: Sejlbåd
ÅRGANG: 1976

BÅDEN
Længde 9.14, Bredde 2.96, Dybgang 1.55
Deplacement 3.300 kg
Indstøbt blykøl 1.550 kg
SEJL/RIG
Vant og vantskruer udskiftet 2006
Storsejl – rimelig stand
Rullegenua, Furlex 200, næsten ny North
Sails genua,
Spiler, spilerstager
Flere sejl medfølger
DÆK/COCKPIT
Teak i cockpit og på dørk, sprayhood (slidt),
targabøjle, cockpittelt, cockpitbord, fast badestige, redningskrans med vendelampe
Lewmar spil 4 stk.
DIVERSE
Redningsveste - redningsflåde
30 m elkabel til landstrøm
MOTOR
Volvo Penta MD 2020 B, perfekt stand
år. 2005, 19 HK diesel, ferskvandskølet
Foldepropel, brændstoftank 30 liter

HAVN: København
Svanemøllehavnen

NAVIGATION
Kompas 2 stk., log, ekkolod
VHF/DSC / ny – GPS Garmin 45/120
Raymarine Autopilot ST 4000 PLUS
OM LÆ
Komfur med 2 blus, køleskab med kompressor Isotherm Asu, varme Eberspächer
Nyt toilet, Radio – T.V.
220 V landstrøm med flere udtag
60 liter vandtank med fodpumpe
Start batteri, 2 forbrugsbatterier
TYSTOR lader med skillerelæ
Gryder, potter, pander og service
Båden er totalt renoveret om læ.
Isoleret indvendig og med ny beklædning
Fendere, svaber, pulverslukker, barometer, ur
m.m.
HENVENDELSE
Svend Allan
23617576
svendallan6@gmail.com

H
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Prøveture
i private både den 10. september
V

Der bliver også oprettet en begivenhed på
www.kas.dk, hvor man kan tilmelde sig.

Denne gang søndag den10. september.

Vi glæder os til at se jer!

i fortsætter den spirende succes og arrangerer igen i år Prøveture i private både.

Kom ud og prøv at sejle i forskellige privatbåde og få evt. senere muligheden for at blive
fast gast.
Ved at melde sig, forpligter man sig ikke til
noget, andet end at sejle et par ture på den
nævnte prøvetursdag. Man er således ikke
forpligtet til at sejle med hinanden mere end
denne ene gang. Men hvis kemien er der, det
hele spiller og man finder ud af at sejle mere
sammen, er det bare lækkert.
Vi starter kl. 11. Det vil sige, at man skal være
klar ved KLARGØRINGSBASSINET (på bådpladsen) kl. 11. Vi forventer at slutte senest
kl.17.
Kl.11.15 sejler man ud i 1 1/2 time. Efter
1. sejlads, hopper man af båden og en ny
besætning kommer på. Herefter sejler man 2.
sejlads; igen 1 1/2 time.
Efter begge sejladser mødes vi igen ved klargøringsbassinet, hvor der efter den sidste
sejlads vil være mulighed for at få sig et glas
vin eller en øl, og en god snak om både.
Tilmelding for bådejere foregår ved at skrive
til aktivitet@kas.dk eller ringe til Sune på
20632325.
Tilmelding for gaster foregår ved at skrive sig
på et gasteopslag i protokolrummet i klubhuset senest den 1. september eller man kan
sende en mail til aktivitet@kas.dk.

H Mange glade sejlerhilsener
Aktivitetsudvalget

H
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Gaffelriggerdag
G

affelriggerdagen arrangeres i år af Sundet, der har glæden af at invitere alle
Svanemøllekredsens sejlerskoleelever. Sidste
gang Sundet arrangerede var der klare fordele
hvis man havde GPS på båden. Men ellers er
dette en kapsejlads hvor K.A.S. traditionelt
stiller talstærkt op og derfor har stolte traditioner for et godt resultat.
Derfor skulle vi også gerne i år deltage med
alle 4 gaffelriggere, men det er der også gode
chancer for da sejladsen er rigtig sjov for både B-holds elever, A-holds elever og førere,
og der plejer at blive god rift om pladserne.
For B-holdseleverne er dette en særlig god
mulighed for at få noget ror tid, men også
chancen for at komme over og sejle på en
af Frems eller Sundets gaffelriggere. Og ikke
mindst muligheden for som rorgænger at skrive sig ind i klubbens historie ved at vinde
pokalen tilbage for K.A.S.
Der plejer at være en rigtig god stemning til
denne sejlads, så mød op og deltag og gør
denne dag til en fest.

Lidt mere vind, Tak!

10. september

Reglerne: En besætning består af 2 rorgængere, et antal gaster (Typisk A-holds elever)
og en fører. For at være rorgænger skal man
være B-holdselev. Indledende sejladser afvikles med rorgængere i egne både, finalerne
afvikles i både efter lodtrækning mellem de
bedst placerede rorgængere fra de indledende starter. Vinderens klub modtager vandrepokalen. Der afholdes løb for både Gaffelriggere og andre bådtyper.
Tilmelding: Foregår ved at skrive sig på det
opslag som er hængt op på opslagstavlen i
stueetagen.
Betaling: Prisen for at deltage forventes at
være 50 kr. for rorgængere for morgenmad
og præmier, mens gaster og førere betaler 25
kr. for morgenmad.

H Med sejlerhilsen

Kurt Fog Pedersen
Skoleudvalget
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Standernedhaling
Lørdag den 14. oktober
L

ørdag den 14. oktober markeres sæsonslut med standernedhaling i K.A.S.

Vi tager i fællesskab en tur ud på vandet og
fanger årets sidste skumsprøjt. Mere info om
sejlads i næste BARKASSEN.

H

Standeren stryges, kanonen affyres og vi
afslutter sæsonen 2017 med middag, fest og
farver i restaurant Strandberg. Livebandet
Vinderholdet
Party
of Five spiller os trygt ind i natten, så
dansefødderne også kan mærkes dagen efter.
Vi glæder os til at se jer!

H Aktivitetsudvalget
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SKOLEUDVALGET

Tilmelding til

Vinterkurser
2017-2018

S

ejlerskolen tilbyder en række kurser i
vinterens løb. Kurserne er åbne for alle
klubbens medlemmer, og nogle af kurserne
er obligatoriske for at få klubbens førerbevis
eller duelighedsbevis.

Kursusgebyret er 700 kr., der inkluderer sejlmagerhandske og materialer.
Undervisning mandage kl. 19-21.
Første undervisningsaften er d. 23. oktober
2017.

Introduktion til sejlerskolen
Dette kursus henvender sig til dig, der gerne
vil starte på sejlerskolen næste sommer. Kurset giver en generel introduktion til klubben,
sejlerskolen og forhold omkring sejlads.
Kursusgebyret er 300 kr.
Undervisning 8 torsdage i februar-marts 2018
kl. 19-21.
Tilmeldingen åbner i november med tilmeldingsfrist 15. december 2017.

VHF/SRC
For at anvende maritime VHF-frekvenser i
Danmark skal man mindst have et SRC-certifikat til betjening af radioudstyret samt have et
kaldesignalbevis til sit fartøj.
På dette kursus gennemgås procedurerne
for kommunikation med maritimt radiostyr af
kategorierne VHF, DSC, EPIRB og SART.
Du kan læse mere om radio i fritidsfartøjer på
Søfartsstyrelsens hjemmeside www.fritidssejler.dk.
Kursusgebyret er 450 kr. Der skal desuden
påregnes udgifter til undervisningsmaterialer
(ca. 350 kr.). Eksamen afholdes af Søfartsstyrelsen og koster 503 kr.
Undervisning onsdage kl. 19-22.
Første undervisningsaften er d. 25. oktober
2017 og kurset sigter mod deltagelse i eksamen i december 2017.

Navigation & Søvejsregler
Undervisning i det teoretiske pensum til
duelighedsprøven for fritidssejlere. Du kan
læse mere om duelighedsprøven på Søfartsstyrelsens hjemmeside www.fritidssejler.dk.
Kurset afsluttes med en eksamen og bestået
eksamen er obligatorisk for at få klubbens
førerbevis.
Kursusgebyret er 700 kr., der inkluderer
eksamensafgift til Søfartsstyrelsen. Der skal
påregnes udgifter til undervisningsmaterialer
(ca. 1000 kr.).
Der tilbydes to hold med undervisning henholdsvis tirsdage og torsdage kl. 19-22.
Første undervisningsaften er d. 24. henholdsvis d. 26. oktober 2017.
Tovværk & Sømandskab
Undervisning i bl.a. at arbejde med tovværk
(knob, takling og splejsning) og sy i sejldug.
Kurset er obligatorisk for at få klubbens
førerbevis.

Yachtskipper af 3. grad
Undervisningen forbereder til eksamen i
Yachtskipper af 3. grad, og indeholder bl.a.
emnerne navigation, søsikkerhed, søvejsregler,
søret og meteorologi. Du kan læse mere om
Yachtskipper af 3. grad på Søfartsstyrelsens
hjemmeside www.fritidssejler.dk.
Kursusgebyr er 700 kr. Der skal desuden
påregnes udgifter til undervisningsmaterialer
(bemærk ca. 2000-2500 kr.). For at gå til
eksamen skal du have deltaget i et kursus
i Brandbekæmpelse og Søsikkerhed, dette

R E F E R AT
kursus udbydes af K.A.S. og kursusgebyret er
370 kr. Eksamen afholdes af Søfartsstyrelsen
og koster 875 kr.
Undervisning torsdage kl. 19-22.
Første undervisningsaften er d. 26. oktober
2017.
Yachtskipper af 1. grad
Kursus/studiegruppe der forbereder til eksamen i Yachtskipper af 1. grad. Du kan læse
mere om Yachtskipper af 1. grad på Søfartsstyrelsens hjemmeside www.fritidssejler.dk.
Det er en blanding af undervisning og en studiekreds, hvor deltagerne forventes på skift
at fremlægge oplæg om de relevante emner.
Kursusgebyret er 700 kr. Medlemmer af andre sejlklubber i Dansk Sejlunion kan deltage
for 1400 kr. Der skal desuden påregnes udgifter til undervisningsmaterialer (bemærk ca.
3000-4000 kr.) og kursus i førstehjælp samt
demonstration af tekniske navigationsmidler.
Eksamen afholdes af Søfartsstyrelsen og koster 875 kr. For at gå til eksamen i Yachtskipper af 1. grad, skal eksamen i Yachtskipper af
3. grad være bestået.
Undervisning onsdage kl. 19-22. Første aften
er d. 25. oktober 2017.
Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde og sende formularen på klubbens hjemmeside www.kas.dk
under menupunktet Sejlerskolen/Tilmeldinger.
Senest rettidige tilmelding er
d. 15. september 2017!
Tilmeldingen til Introduktionskurset åbner
dog først til november med tilmeldingsfrist
15. december 2017.
Ved eventuel overtegning af et kursus tildeles
pladserne efter medlemsanciennitet. I starten
af oktober udsendes bekræftelse på optagelse på kurset samt en opkrævning af kursusgebyret. Hvis du fortryder din tilmelding inden
kurset starter, kan du få refunderet gebyret
med fradrag af 50 kr. ved henvendelse til
skoleudvalget på mail skole@kas.dk.
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Hvis du har spørgsmål om kurserne eller tilmeldingen, er du velkommen til at sende mig
en mail på signe@kas.dk.

H Skoleudvalget

Signe Foverskov

Wow - en regnbue her fanget af Thomas T. Madsen

SKOLEUDVALGET
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Eksameni VHF/SRC
H

ermed vil Skoleudvalget gerne ønske til-		
lykke med den beståede prøve til:

Lars Ernsted
Julian Heick
Deniz Said
Frederik Scharbau (Sejlklubben København)
Marc Lambert (Sejlklubben København)
Søren Schmitt Mikkelsen
(Sejlklubben København)
Tue Nørskov-Lauritsen
(Sejlklubben København)
Daniel Sørensen (Sundet)
Jakob Holst (Sundet)
Kenneth Petersen (Sundet)
Lars Lebeck Frederiksen (Sundet)
Peter Ingsø Laursen (Sundet)
Roberto Larsen Gonzalez (Sundet)

I løbet af vinteren har en række af klubbens
medlemmer i selskab med medlemmer fra
Sejlklubben København og Sundet opnået
tilstrækkelige kompetencer til at kunne bestå
eksamen i VHF/SRC.

For at anvende maritime VHF-frekvenser i
Danmark skal man mindst have et SRC-certifikat til betjening af radioudstyret samt have et
kaldesignalsbevis til sit fartøj. Kurset omfatter procedurerne for kommunikation med
maritimt radiostyr af kategorierne VHF, DSC,
EPIRB og SART. Kurset med dertilhørende
eksamen blev i løbet af vinteren afviklet to
gange og i alt bestod 13 eksamen.

H Skoleudvalget

Morten Ingerslev

Ny børnebog
Rune Adelvard - ham med bogen om Svanemøllehavnen, har skrevet denne matitime
børnebog.
Kan købes på havnekontoret til 100 kr.

H

SKOLEUDVALGET
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Tillykke til de nye

Yachtskippere
af 3. grad
S

koleudvalget ønsker tillykke med den
beståede eksamen til:

Mads Tofte, K.A.S.
Diego Børresen, K.A.S.
Stig Bang, K.A.S.
Kasten Møller-Hansen, K.A.S.
Lars Horn, Sundet
Søren Bendtsen, K.A.S.
En gruppe medlemmer i sejlklubberne i Svanemøllekredsen, havde valgt at bruge en del
af vinteren på at følge kurset til forberedelse
til eksamen i Yachtskipper af 3. grad (Y3).

Eksamen, som udgør en teoretisk overbygning på duelighedsbeviset, indeholder bl.a.
emnerne navigation, søsikkerhed, søvejsregler,
søret og meteorologi.
Ved eksamen den 1. april bestod 6 personer.
Om de nye Y3’ere har planer om at sejle på
langfart, måske går videre og tager Yachtskipper af 1. grad eller om hovedformålet har
været at dygtiggøre sig til sejlads i al almindelighed, vides ikke, men det er godt gået!

H Skoleudvalget

Morten Ingerslev

Deltag i naboens

Natnavigation
T

raditionen tro afholder Sejlklubben København en natnavigation, i år bliver det den
15. september.
Arrangementet starter fredag aften i Sejlklubben Københavns klublokale i Kalkbrænderihavnen. Hver båd får udleveret en praktisk
navigationsopgave. Der skal lægges kurser
og findes og beskrives bøjer. Når opgaven er
løst, går turen til bådene, og ruten sejles.
Når turen er slut, vender vi tilbage til Sejlklubben Københavns klublokale, hvor der

sædvanligvis bliver serveret varm suppe.
Turen slutter normalt tilbage tidligt lørdag
morgen. Så du mangler en natsejlads, eller
blot vil deltage i en hyggelig aften og få lidt
træning i at navigere om natten, så er muligheden her.
K.A.S. deltager med gaffelriggerne, der vil
blive opsat tilmeldingslister midt i august i
protokolrummet i klubben. Mødetidspunktet
vil fremgå af tilmeldingslisten.

H Skoleudvalget · Marie-Louise Krawack
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SOMMERTURSSTEMNING
Flot aftenstemning på sommerturen
Foto: Elina Masio

SKOLEUDVALGET
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Duelighedsprøve
i KØS
I

i praktisk sejlads, kunne det lade sig gøre at
gennemføre et så forholdsvis kort forløb.

I løbet af vinteren havde de gennemgået undervisning i Navigation og Søvejsregler, med
henblik på at få den teoretiske del af duelighedsprøven. Planen var at et intensivt forløb
fra sidst i april til midt i juni, hvorefter de
skulle aflægge den praktiske delprøve.

Torsdag den 15. juni skulle eleverne aflægge
prøven for to censorer, som begge kom fra
K.A.S. – nemlig Jonas Toft Jacobsen og Jon
Bundesen. Det var dog ikke alle elever som
gik op til prøven, da én var kommet til skade,
én var bortrejst, og et par følte sig ikke klar til
prøven. Resultatet blev at følgende 4 elever
bestod den praktiske prøve:

vinter kom der en forespørgsel fra Johan
Kondrup, KØS., om der var nogle fra K.A.S.
som ville undervise nogle øvede elever i praktisk sejlads.

Undervisningen skulle foregå i klubbens Ynglinge, som kan have to elever med. Der blev
oprettet 2 hold om onsdagen, hvor Stefania
Baldursdottir og Johan Piil-Henriksen skulle
underviser og om torsdagen blev der ligeledes oprettet 2 hold med Linda Jersin og
undertegnede som lærere. Under forløbet fik
eleverne også undervisning i påhængsmotorer. Da det var elever som havde en vis rutine

•
•
•
•

Frederik Haugsted
Asmus Kalckar
Thorkild Düring Matthisen
Bennedikte Lydolph Linblad

H Johnny Aa. Jørgensen

Skoleudvalget

K.A.S.
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Velkommentil
Søren Stenderup Jensen
Jan Pedersen
Morten Heick
Michael Borchers
Jan Grarup
Mai Christoffersen
David Christoffersen

Iain Schmidt
Tina Hansen
Charlotte Kabell Christensen
Jeppe Schultz Christensen
Jeppe Kløft Sørensen
Jens Nüchel
John Hansen

Kasper Thybo
Robert Christiansen
Kia Cecilie Sørensen
Jonas Smit Andersen
Teddy Brøgger
Lasse Bach Thomsen
Eva Hollænder Nielsen

H Redaktionen
ønsker god vind!

H
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
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Motorkursus
2017
Å

rets motorkursus afholdes med hold fredag den 8/9, lørdag den 23/9 samt
søndag den 24/9. Kurset er åbent for alle
medlemmer, men henvender sig primært til Bholds elever på sejlskolen. Det er obligatorisk
for opnåelse af klubbens førerbevis.
Kurset består af ca. 1,5 timers undervisning
i land med generel teori om forbrændingsmotorer, en grundig gennemgang af klubbens
påhængsmotorer og lidt teori om hvordan
en båd opfører sig for motor. Efterfølgende
er der en praktisk øvelse i at montere, starte,

stoppe, afdryppe og afmontere en påhængsmotor på en spækhugger inden vi sejle en tur
for motor. Den praktiske del tager ca. 2 timer.
Husk at medbringe sejltøj.
Tilmelding foregår på hjemmesiden, og åbner
i august måned. Skal du til førerprøve i år, og
er forhindret i at deltage en af de nævnte dage, bedes du rette henvendelse via email til
motorkursus@kas.dk.

H Tom Nielsen, Jens Christiansen
& Allan Stenbæk
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SVANEMØLLEHAVNEN

Nyt fra

Havnen
S

ejlsæsonen går stille og roligt mod den 		
tid hvor bådene skal på land. Sommeren
har indtil videre ikke vist sig fra den mest positive side, men det kan nås endnu.
Bukke og stativer
Igen i år kan bukke og stativer bestilles igennem havnekontoret. Bukke bestilles senest
den 1. september.
Miljø
Efteråret nærmer sig og dermed også klargøring af båden til vinteropbevaring. 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, og husk det er
dig selv, der indirekte kommer til at betale
hvis affaldet ikke er sorteret rigtigt. Selskabet
der afhenter miljøaffaldet er meget opmærksomme på dette.
De store containere (blå) der gerne kun skulle indeholde dagrenovation fra sejlere/bådejere er IKKE til malerruller, tomme malerdåser, oliebøtter og andet miljøfarligt affald. De
er heller er de beregnet til haveaffald, kontoraffald og andet affald der ikke kommer fra
havnen.
Parkering ved Svanemøllehavnen
Parkering ved Strandvænget er stadig det
samme. Der er 3 timers parkering indtil kl. 17
ud for roklubberne og fri parkering i ”skråparkeringen”, MEN ikke på græsplænen 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” trafikkanter skal de have særlig
hensyn.
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, telefonnummer eller andre kontaktoplysninger.
Nordhavnsvejen
Nordhavnsvejens etape 1 åbner ca. den 27.
december, men inden vil der blive lukket for
trafik udfor havnen fra ca. 1. oktober til ca. 1.
december. Det vil sige at skal man til Nordmolens aktiviteter skal man køre ind fra nord
ad Strandøre/Strandpromenaden og skal man
til den øvrige del af havnen skal man køre ind
fra syd ad Kalkbrænderihavnsgade/Strandvænget. Nærmere vil tilgå ved opslag. Vejen
udfor havnen vil være lukket i denne periode,
man vil heller ikke kunne passere som gående
eller på cykel.
Selve arbejdet med at videreføre Nordhavnsvejen bliver først besluttet efter kommunevalget sidst i november og sættes tidligst i gang
i foråret 2020.
Alle ønskes en god sensommer.

H John Vestergaard

Havnefoged

SEJLADS MED GAFFELRIGGERE
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SØULKE
Sejlads med gaffelriggere
sponsor

Søulkenyt
V

ed sejlsæsones start er ledelsen ændret,
da vor formand Knud Erik Gleie efter 10
år ønskede at stoppe.
Ny formand er undertegnede
Torben Molbech.
Endvidere er sekretær Svend Aage Linde
fratrådt.
Ny sekretær er Jens Kähler.
Kasserer er stadig vor dygtige Ole Risgaad.

Vi har haft en ansøgning til friluftrådet om
30.000 kr til et stel sejl. Desværre har vi fået
afslag.

Vi siger tak for jeres gode arrangementer i
igennem årene.

Torben Molbech

For resten af 2017 er program fremsendt af
vor kasserer Ole Risgaard og Jens Kähler.
Mød endelig op til godt og muntert samvær.

H Med sejler hilsen

Sejlsæsonen startede med 2 kolde onsdage
og så et par gange med vindstille.
Vi bemander i snit 3 gaffelrigere - en onsdag var alle 4 gaffelrigger på Sundet.
Det er et smuk syn med alle 4 gaffelrigger
på Sundet.

Torben Molbech
30125522

Jens Joakim Kähler
21285680

Ole Risgaard
30420567

K.A.S.
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FORSIDEN
Foto: Elina Masio

I N FO R M AT I O N S U DVA L G E T
Nimb, Anne 		
40 31 35 38
Jon Bundesen (webmaster)
81 61 44 40
Margit Arentoft (BARKASSEN) 22 12 11 35
Sidste frist for aflevering af materiale til BARKASSEN 6, 2017 er den 10. september 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

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
Kajakudvalget..................................kajak@kas.dk

KLUBKONTOR
Klubkontoret har åbent om onsdagen i
maj-september
Telefon og personligt kl. 17-19
Telefon . ........................................... 39 20 71 72
Bank ........................................2113 3491339585
Wifi i klubhuset................................ 1mbpSndsb
HAVNEKONTOR
Havnefoged John Vestergaard
Åbningstider
kl. 07.30-13.30, mandag kl. 15.00-18.00
Lørdag og søndag lukket.
Telefon . ........................................... 39 20 22 21
E-mail ......................................... info@smhavn.dk
www.smhavn.dk · Strandvænget 45
Formand K Ø S - S E J L S P O R T
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
MARINA KIOSK/SHOP
Åbningstider
Mandag-fredag kl 15-20
Lørdag-søndag kl. 11-18
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Annoncesalg Margit Arentoft 22 12 11 35
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August
23.
25.-27.
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AUGUST
Bestyrelsesmøde
Høsttræf
Kapsejlads, fest og grill

September S E P T E M B E R
1.
Sidste frist for bestilling
af nye bukke
3.
Lærerseminar
8.
Motorkursus
10.
Prøveture i private både
10.
Gaffelriggerdag
15.
Sidste frist for tilmelding til
vinterskolen
15.
Sejlklubben Københavns
natnavigationssejlads
23.
Motorkursus
24.
Motorkursus
OKTOBER
Oktober
7.
Praktisk prøve i sejlads
8.
Reservedag til praktisk
prøve i sejlads
14.
Standernedhaling
Sejlads, middag og fest
23.
Vinterkurserne starter
25.
Bådejermøde
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