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tandersætningen blev afholdt i et smukt
forårsvejr, hvilket fik den efterfølgende
eskadresejlads til at tage sig flot ud fra Nordmolen, hvor bådene én efter én sejlede forbi,
kippede med flaget og fik en kvittering med
formandskasketten.

Denne ceremoni er en højtidelig gammel tradition, og minder én om mange år der er gået,
siden klubben startede sit virke tilbage i 1891.
Efterfølgende sejlede vi til Trekroner. Vinden
startede nordligt ca 4-6 m/s, men løjede en
del undervejs, hvilket gjorde det lidt svært for
gaffelriggerne at følge med de private både.
Da alle var fremme var der fælles rundvisning
på Trekroner Fortet og almindelig hygge.
Alle både er i skrivende stund blevet søsat fra
både Gammel plads og fra Kulpladsen. De fleste både ligger fuldt tilriggede på deres havnepladser, og har været ude på de første sejlad-

ser. Heldigvis viser maj måned sig fra sin
milde side, med højtryk, solskin og varme.
Alletiders sejlervejr!
Sommer sejlerskolen er nu godt i gang,
og vi har sejlet de første 2 uger med alle
hold. Den første uge lagde ud med en
solid omgang nordøsten vind og 8-14
m/s, hvilket ikke ligefrem er drømmestarten, når man som lærer skal ud med et
helt nyt hold, hvor det ikke forventes, at
eleverne kan sejle overhovedet.
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Der har været en del skriverier angående
en eventuel lukning af Flakfortet for lystsejlere. Det drejer som om, at Malmøkranen AB, som ejer og driver Flakfortet,
har fået et påbud fra Slots-og Kulturstyrelsen angående, at de skal bringe
en del ting tilbage til deres originale
stand. Malmøkranen AB har øjensynligt,
i en årrække, foretaget ændringer på
Fortet, som f.eks. at indrette et køkken og
bygge lejligheder til overnatning inde i
Fortet, mm. Disse ændringer finder Slots og Kulturstyrelsen at være for vidtgående
i forhold til hvad der er tilladt, og de skal
derfor fjernes igen.
Malmøkranen udlagde efterfølgende sagen for offentligheden under overskriften,
at Flakfortet slet ikke måtte besejles af

lystsejlere længere. Slots-og Kulturstyrelsen
har dog efterfølgende dementeret denne påstand. De skriver, at de fortsat ønsker, at det
er muligt for lystsejlere, at benytte Flakfortet
som destination. Dog skal Fortet bringes
tilbage til sin originale stand, på de punkter
som blev anmærket, hvilket hovedsageligt
drejer sig, om forhold inde i Fortet.
Det ser ud til, at sagen får en, for lystsejlere, lykkelig slutning. Jeg kan konstatere, at
Malmøkranen AB netop nu har opdateret
deres hjemmeside, hvor de de skriver, at lystbådehavnen på Flakfortet genåbner den 11.
maj, og holdes åben i hele 2018 sæsonen.
Rigtig god vind, og sikker sejlads, på forårs
togterne!
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Så der var bestemt noget at se til for
lærerne i den anledning.
Men alle kom da både ud og hjem igen,og
eleverne fik en stor oplevelse at starte
på. Flere var meget overraskede over hvor
meget power der er i de gamle både, bare
der er vind nok.

Nyt fra

Havnen
1. Så er alle både kommet i vandet og
alt er gået fint, bådene har fundet
deres sommerplads enkelte har været
optaget enten af månedslejer eller
vinterliggere der ikke har kunnet/fået
flyttet til deres sommerplads.
2. Vejrstationen er blevet ordnet og
fungere nu igen.
3. Det vil være dejligt hvis bådejerene vil
bruge de dertil indrettede affaldscontainere til affald fra deres både.
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4. Der er intet nyt fra Nordhavnsvejens
forlængelse, så vi må væbne os med
tålmodighed og se hvad der sker, men
trafikken kører mere jævnt nu hvor tunnelen er åbnet.
Må alle både have en dejlig varm og sikker
sommer
H Venlig hilsen
John Vestergaard
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