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Formandensblog
Velkommen tilbage fra sommerferie!
Da vi satte bådene i vandet i det tidlige forår,
var der stadig is i havnen, og bidende koldt
vejr. Der var vist ingen der havde forestillet
sig, at vi umiddelbart derefter ville opleve 3
måneder med ekstreme varmegrader, og stort
set uden nedbør. Men sådan blev det – bedre
sejlervejr kan man ikke ønske sig til de mange
sommertogter.
I skrivende stund, er gaffelriggerne vendt tilbage til Svanemøllehavnen efter årets sommertogt, langs de Svenske kyster og til Bornholm. For os som ikke har haft mulighed for at
deltage, har det været inspirerende, at kunne
se med fra sidelinien via K.A.S.s facebookside,
hvor mange små historier, og smukke billeder
har været lagt op. Sommertogtet er en fin
tradition, og bliver holdt i gang af en trofast
gruppe af ildsjæle, som sikrer en spændende,
afvekslende og sikker tur, med ugentlige ”skiftedage” hvor en ny besætningen tager over.
Tak til Jesper Simonsen, Mathias Milfeldt og
Allan Stenbæk for det store arbejde med
planlægningen.
På sejlerskolen, har vi netop taget hul på den
første undervisningsuge efter ferien. Besætningerne er traditionelt lidt ”rustne” ovenpå
ferien, men efter et par vendinger ud af havnen finder de lynhurtigt tilbage i deres roller
som gaster og vagthavende. Som A-holds lærer, er det rigtig tilfredsstillende, at betragte
den kæmpe forskel der er på den første udsejling efter ferien, sammenlignet med den
første sejlads i maj, hvor sæsonen startede.
Eleverne er pludselig blevet fortrolige med
bådene, og kommandoerne høres stadig

højere og klarere inde fra land, når bådene
sejler ud. Flot!
Vi har hen over sommerferieperioden fået
en ny kiosk ejer, som har ændret Kioskens
koncept og navn.
Kiosken heder nu ”Ocean Ice Cream & Coffee” og ejes af anpartsselskab: ”Nordhavn
Icecream & Coffee ApS”. Som navnet lægger
op til, lægges der vægt på kvalitets kaffe og
is. Kioskens nye ejer heder Shana Reyhani og
vi har afhold et behageligt møde med ham
før ferien. Vi fik et rigtig positivt indtryk af
ham, og vi ser frem til et godt samarbejde, og
forhåbentlig masser af kunder i butikken
fremover.
Som det vil fremgå senere i bladet, er der
vagtskifte hos Søulkene. Torben Molbæk
træder efter eget ønske tilbage, og overlader
Søulke-formandsposten til Olaf Kristensen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak
til Torben for hans arbejde og altid gode humør. Jeg har været rigtig glad for de samtaler
vi har haft løbende.
Med ønsket om fortsat tropisk godt vejr, og
sikker sejlads.

H Jon Bundesen
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Høsttræf24.-26. august
O

m kort tid afholder vi endnu en gang
det årlige Høsttræf med kapsejlads om
Puks mindepokal. Gå ikke glip af den traditionsrige weekendtur.
Traditionen tro er der planlagt rødvin på kajen i Nivå havn fredag aften. Lørdag er der
kapsejlads efterfulgt af grill og fest under
halvtaget på havnen i Kyrkbacken på Hven.
Da vi ikke kan vide os sikre på grill facilliterne
i Kyrkbacken opfordrer vi til at medbringe
grill til formålet.
Besætninger fra de private både mødes fredag kl. 21 på pladsen mellem de små hytter
inderst i Nivå havn, hvor vi vil nyde vin og
snacks samt hinandens gode selskab.
Gaffelriggerne overtages efter endt skolesejlads i Svanemøllehavnen kl. 21 (så vidt muligt) og sejler derefter natsejlads, enten til
Nivå eller direkte til Kyrkbacken. Besætningen på gaffelriggerne aftaler indbyrdes, om
de ønsker at deltage i lørdagens kapsejlads.
Tilmelding til sejlads i gaffelriggere og spækhuggere sker ved at skrive sig på et opslag i
Protokolrummet i klubhuset.
Tilmeldingen til høsttræffet åbner den 30. juli
på K.A.S.s hjemmeside under arrangementer.
Der er plads til max 60 personer. Sidste frist
for tilmelding er den 19. august.
Lørdag kl.10 er der skippermøde, hvor detaljerne om kapsejladsen om Puks Mindepokal
meddeles. Starten på kapsejladsen mod Hven
bliver omkring kl. 11.00. På Hven går det løs
med velkomstdrinks kl.17 efterfulgt af fællesspisning, hvor man selv medbringer mad til
de optændte grill (i år må I som sagt gerne

tage grill med og være med til at forberede
optændingen – Aktivitetsudvalget sørger for,
at der er kul), og lidt vådt til ganen. Aftenen
består af præmieuddeling og dans til tonerne
fra boomblasteren – under hensyntagen til
naboerne.
Søndag kl.10 mødes vi til lidt fællesoprydning
under halvtaget (hver båd sender 2 besætningsmedlemmer), inden kursen igen sættes
mod Svanemøllehavnen. Her bydes på en lille
dram, og man kan eventuelt aftale at følges
hjemad.
PROGRAM
Fredag den 24. august:
Kl. 21-?: Rødvin på kajen Nivå Havn.
Lørdag den 25. august:
Kl. 10: Skippermøde
Kl.11.30 Start på kapsejlads om Puks
mindepokal
Kl.17:
Velkomstdrinks
Kl. 18-?: Grillmiddag, præmieuddeling og 		
fest.
Søndag den 26. august:
Kl.10: Oprydning og morgendram inden skuden vendes hjemad.
H De bedste hilsner
Aktivitetsudvalget
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Velkommentil
Anders Nissen
Anna Ingvild Mygind
Bernhard Seitz
Bjarne Silberbauer
Camilla Solkær Buskov
Christian
Christensen-Dalsgaard
Dale Morris
Dennis Vagtholm
Finn Haugaard Schaub
Frederik Haugsted
Frederikke Jensen
Hans Andersen

Hans Jørgen Lerstrup Larsen
Jakob Groot
Jens-Ulrik Jensen
Jeppe Kjærgård Christiansen
Jeppe Riddervold
Jesper Sass
Jonas Agergaard
Karsten Pallesen
Katja Bjerregaard Christensen
Ken Nordbo
Kim Lerborg
Kim Vindbjerg
Lars Andersen

Lars Corfitz Andersen
Mark Veje Groset Parnfelt
Martin Schondelmaier
Mette Löhndorf
Nicoline Bæk
Peter Skjerning
Rasmus Andersen
Rebekka Tellerup Have
Signe Hvalsøe Andersen
Ulla Thorsted
H Redaktionen
ønsker god vind!
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Standernedhaling
Fest og sejlads
lørdag den 13. oktober

S

æt kryds i kalenderen til en hot sæsonafslutning med caribisk
buffet og cubanske danserytmer i Jomsborg.

Vi mødes ved masten præcis kl. 18.14, hvor standeren hales ned,
formanden holder tale, og vi affyrer kanonen/ringer med klokken for
at markere afslutningen på en forrygende sæson 2018. Herefter er der
velkomstdrinks efterfulgt af caribisk buffet kl. 19 i Jomsborg.
Efter middagen viser den cubansk uddannede danser og salsainstruktør Francisco Hernandez og hans danske hustru, Ann Lilja, hvordan
man danser salsa på Cuba, og hjælper os i gang med de svedige dansetrin, så vi i bedste salsastil kan svinge hofterne på dansegulvet.
Tilmeldingen til festen åbner den 1. september 2018 på www.kas.dk
og lukker, når der er 60 tilmeldte, dog senest fredag den 5. oktober
2018. Prisen for deltagelsen afventer de sidste detaljer – det ligger
dog fast, at du selv medbringer de drikkevarer, du ønsker at nyde til
middagen og festen.
Sejladsen
Det bliver sikkert koldere end i Caribien, men det skal ikke hindre os i
at afslutte sæsonen med en sidste fælles sejltur i egen båd, gaffelrigger eller spækhugger.
I år går turen til Hellerup Havn, evt. med en sejltur omkring Middelgrunden, hvis der er god vind – det aftaler vi på dagen.
Vi mødes kl. 10.30 ved Jomsborg, hvor vi fordeler skippere og gaster
i private både og klubbåde, så alle kommer ud at sejle. Herefter går
turen til Hellerup Havn, hvor den står på kaffe og kage - aktivitetsudvalget sørger for kage og en dram. Medbring selv kaffe/te. Herefter
går turen retur til Svanemøllen, så vi kan blive klar til aftenens fest.
Tilmelding til sejladsen er ikke nødvendig, og deltagelse er gratis.
Vi glæder os til at se dig!

					
			

H Mange sejlerhilsener

Aktivitetsudvalget

SKOLEUDVALGET

6

Tilmelding til

Vinterkurser
2018-2019

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. 22. oktober
2018.

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
2019 kl. 19-21.
Tilmeldingen åbner i november med tilmeldingsfrist 10. december 2018.

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
Dansk Sejlunions hjemmeside sejlsport.dk.
Kursusgebyret er 450 kr. Der skal desuden
påregnes udgifter til undervisningsmaterialer
(ca. 350 kr.). Eksamen afholdes af godkendt
udbyder og koster et gebyr, der forventes at
ligge på ca. 500 kr.
Undervisning onsdage kl. 19-22.
Første undervisningsaften er d. 24. oktober
2018 og kurset sigter mod deltagelse i eksamen efter 6-8 uger.

Navigation & Søvejsregler
Undervisning i det teoretiske pensum til duelighedsprøven for fritidssejlere. Du kan læse
mere om duelighedsprøven på Dansk Sejlunions hjemmeside sejlsport.dk. Kurset afsluttes med en eksamen og bestået eksamen er
obligatorisk for at få klubbens førerbevis.
Kursusgebyret er 700 kr., der inkluderer
eksamensafgift til Dansk Sejlunion. 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. 23. henholdsvis d. 25. oktober 2018.
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.
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
kursus udbydes af K.A.S. og kursusgebyret er
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370 kr. Eksamen afholdes af godkendt udbyder og koster et gebyr, der forventes at ligge
på ca. 900 kr.
Undervisning torsdage kl. 19-22.
Første undervisningsaften er d. 25. oktober
2018.
Yachtskipper af 1. grad
Kursus/studiegruppe der forbereder til eksamen i Yachtskipper af 1. grad.
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 til kursus i førstehjælp
samt til demonstration af tekniske navigationsmidler. Eksamen afholdes af godkendt
udbyder og koster et gebyr, der forventes at
ligge på ca. 900 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.
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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. 10. september 2018!
Tilmeldingen til Introduktionskurset åbner
dog først til november med tilmeldingsfrist
10. december 2018.
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.
Hvis du har spørgsmål om kurserne eller tilmeldingen, er du velkommen til at sende mig
en mail på signe@kas.dk.

H Skoleudvalget
v/ Signe Foverskov
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Tillykke til de nye

Yachtskippere
af 1. grad

S

koleudvalget ønsker tillykke med den
beståede eksamen til:

Jørgen Valdbjørn Christensen
Kai Erik Holm
Simone B Sneppen
Jens Andreas Schousboe
Morten Eiler Hansen
Ole Peter Thousig
Jeppe Cornelius Jönsson
Hans Bloch Jespersen
Karsten Ankerstjerne Caspersen
Carsten Anker Nielsen
Michael Posselt

K.A.S.
K.A.S.
K.A.S.
S.K.K.
Sundet
Korsør
Vedbæk
Holbæk
Korsør
Sundet
KDY

I denne vinter var der stor deltagelse ved vores Y1-kursus for at tage den teoretiske prøve til Yachtskipper af 1. grad. Kurset forløber
som en studiegruppe, med ekstern undervisning. Pensum for denne prøve er omfattende
og spændende. Det indeholder bl.a. storcirkelsejlads, tidevand, brug af kortplotter,

astronomisk navigation, meteorologi, oceanografi mm.
Inden eksamen skal eleverne skrive en rapport
om en oceansejlads, med en række faste emner. Denne rapport indsendes til censorerne
inden eksamen og indgår som en del af den
mundtlige eksamination. Studiegruppen var
i starten på 16 personer hvoraf i alt 13 gik til
prøve og 11 bestod.
Nicolai Vædele hjalp til med at drive studiegruppen. Desuden bidrog han med undervisning i meteorologi og oceanografi, samt
havstrømme.
Kristian Møller Pedersen fra Frem tilbød igen
at undervise i astronomisk navigation.
Mogens Kyllesbech underviste i tidevand og
storcirkelsejlads.
Tak for jeres undervisning!
Måske venter der store eventyr derude?

H Skoleudvalget · Morten Ingerslev
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Motorkursus
S

å er det ved at være sidste chance for
at tilmelde sig årets motorkursus. Kurset
afholdes med hold fredag den 7/9, lørdag
den 15/9 samt søndag den 16/9. Kurset er
åbent for alle medlemmer, men henvender
sig primært til B-holds 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 påhængs-

9

motor 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. Tilmeldingen lukker 31/8-2018, eller når de enkelte
hold er fuldtegnet. Der er 12 pladser på hver
hold.
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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Gaffelriggerdag
I

Søndag den 9. september

år afholdes Gaffelriggerdagen søndag den
9. september. Det er Frem, der i år har
glæden af at invitere alle Svanemøllekredsens
sejlerskoleelever.
Der er efterhånden en god tradition for at
K.A.S. deltager med alle 4 gaffelriggere, og
løber med pokalen. Det er en rigtig sjov sejlads 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 ekstra ror tid, men
også en chance for at komme over og sejle på
en af Frem’s eller Sundet’s 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.

Sigyn
Foto: Søren Møller Hansen

Reglerne: En besætning består af 2 rorgængere, et antal gaster (typisk Aholds 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

ANNONCE

Naver 29155.000,- kr.
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• Ny motor – Volvo Penta 13 HK.
• Ny rullegenua fra North Sails, hvor underliget ligger over søgelænderet, så vendinger
og bomninger foregår let og problemfrit.

• Gennemgående sejlpinde i storsejl, som gør trimning lettere og giver sejlet større stabilitet.
• Forkahyt med to køjer, salon med to køjer, mulighed for tre og en stor stikkøje, i styrbord
•
•
•
•

side.
Fendere og fortøjninger samt log – lod – vhf og andet ekstraudstyr.
Sprayhood og cockpittet.
Vinterstativ, som holder båden sikkert på land, når det er nødvendigt.
Varmer som “kører” på lampeolie, varmer bådenop meget hurtigt.
For yderligere oplysninger og mere information kan undertegnede kontaktes.

H Noe Ertner
Tlf. 2386 4091
Mail. noe-aba@live.dk
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Den allersidste skole-

Weekendtur
i denne fantastiske sommer

D

en sidste skoleweekendtur i 2018 er
Høsttræffet 24. – 26. august. Her sejler
vi i selskab med masser af private K.A.S.-både, og turen indeholder både kapsejlads (om
Puk’s mindepokal) med start lørdag morgen
og som regel fælles grill (medbring selv maden) lørdag aften.

Tilmelding og afbud
Hvis du har tilmeldt dig en turen eller skrevet
dig på ventelisten og ikke har mulighed for at
deltage, er det meget vigtigt at du hurtigst
muligt bliver slettet fra listen. Hvis du ikke gør
det kan det være at du forhindrer en anden
får muligheden for at komme på weekendtur.

Sådan!
Foto: Søren Møller Hansen

Af hensyn til planlægningen og indkøb er tilmeldingen bindende fra 8 dage før turens
start, det vil sige torsdag i ugen inden weekendturen. Hvis du efter denne dag, skulle
blive syg, skal du betale din andel af turen,
selv om du ikke deltager. Ved afbud i ugen op
til turen skal skipper altid kontaktes, da et
afbud kan betyde ændringer for hele båden.
Mød op til disse skoleweekendture og vær
med til at gøre dem til en eventyrlig oplevelse.
Med ønske om god vind, sjov, hygge!

H Skoleudvalget
Marie-Louise Krawack og
Johnny Aa. Jørgensen

SKOLEUDVALGET

Praktisk prøve i

Sejlads
L

ørdag den 6. oktober 2018 bliver der
afholdt 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, søndag den 7. oktober, så
reservér begge dage. I sjældne tilfælde kan
det blive 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 din lærer afleverer til Skoleudvalget senest den 14. september. Dette for
at kunne overholde anmeldelsesfristen. 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 dokumentation for gennemførte natsejladser. For at
få klubbens førerbevis, kræves der mindst to
godkendte natsejladser. Mindst én af disse
skal gennemføres samme år som den praktiske prøve (førerprøven), eller efter at prøven
er bestået.
Holdfordeling og cirka-tider for prøven, vil
blive slået op på sejlerskolens opslagstavle
senest en uge inden prøven.
Under prøven til søs, vil besætningen normalt
bestå af tre eksaminander, der ikke har sejlet
på samme hold. Der vil være en ekstern censor samt en eksaminator fra K.A.S. De første
hold sejler ud ca. kl. 08:00. Under sejladsen
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H
skal du vise, at du behersker sejlads i en gaffelrigger, med de manøvrer og kommandoer,
som er indøvet i undervisningen. Du vil bl.a.
skulle vise bjærgemærsmanøvrer og anløb af
bolværk. Bedømmelsen omfatter endvidere
dig som gast, kendskab til sikkerhedsudstyr,
bådens benævnelser, samt vigeregler.
I land bliver du eksamineret i lystbådes maskineri, som tager udgangspunkt i pensum fra
det obligatoriske motorkursus.
Herudover bliver du 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. Her finder du den under ”Sejlerskolen”
– ”Elev- og lærermateriale til undervisning på
sejlerskolen” – ”Folderen om den praktiske
prøve”.
Vil du vide mere, så spørg gerne din lærer, eller send en mail til Skoleudvalget på adressen
skole@kas.dk.

H Ole M. Pedersen
Skoleudvalget
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Nyt fra

Bådpladsen
Bukke og stativer
Tjek bukke og rygninger inden optagningen
og husk at smøre spindel og bolte.
Bukke, stativer og lignende uden bådnavn (og
gerne tlf.nr), vil blive fjernet eller destrueret
uden ansvar for klubben.
Bukke “Bådnyt” bukke må ikke benyttes på
Gammel Plads. Nye bukke kan bestilles på
havnekontoret indtil 1. september.
Master og rundholter
Pladsleje for fartøjet omfatter også adgang til
opbevaring af fartøjets mast enten i masteskuret eller i det nye stativ neden for Oasen.
Længder på master i masteskuret er lavet om
til 15 mtr yderst, 14 mtr, og under 14 mtr i
de to inderste gange.
De inderste 5 mtr, i den gang der er nærmest
Frem, er lavet til opbevaring af bomme og spilerstager.
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
vanter, stag etc påmonteret. Hvis du har et
rulleforstag, så 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.
Mastebrikker
Desuden skal en ”mastebrik” sættes på et
synligt sted. Master og bomme uden mastebrik, vil blive fjernet fra skuret og evt. destrueret uden ansvar for klubben.
Mastebrik: Tilsendes på mail sammen med
optagningsdato/tid. De gamle mastebrikker
kan ikke anvendes mere.
Mastebrik 2018/2019 printes ud og monteres

på masten, evt i plasticpose ( ligger i Oasen).
Kan du ikke udskrive/printe så kom op på
kontoret. Hvis du vil have den lamineret, så
har kontoret en lamineringsmaskine stående.
Optagning
Kulpladsen - 20. og 21. oktober
Gammel Plads (01.-04.-10.-15.-18.-24.-29.)
oktober, (01.-07.-12.) November.
(Skolebåde 16. oktober)
Bådtelte placeres helst mod hegnet mod syd,
og derfor skal de både op først.
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.
Der er indkøbt en stabel nye haki-plader
(treller), til trinbrædder til skurene. Først til
mølle, og husk at de gamle skal smides ud i
den gule container.
Arbejdsdagen i maj: 35 bådejere mødte op
med godt humør, og gav den en skalle.
Tak skal i have!

H Sejlerhilsen
Bådpladsudvalget /Per Svendsen

NY T FRA HAVNEN
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Nyt fra

Havnen
S

ejler sæsonen går stille og roligt mod
den tid hvor bådene skal på land, sommeren har vist sig fra den mest positive side
og det har været dejligt sommervejr, det bedste i mange år, men det går mod mørkere tider, derfor pas godt på båden og dens tilbehør og nyd det sidste af sommeren.
Havnen har været godt besøgt af gæstebåde
fra mange lande.
Bukke og stativer
Igen i år kan bukke og stativer bestilles igennem havnekontoret. Bukke/stativer bestilles
senest den1. september til levering før optagningen.
Foto: Jon Bundesen

Miljø
Efteråret nærmer sig og dermed også klargøring 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, kommer til at betale
hvis affaldet ikke er sorteret rigtig og selskabet der afhenter miljøaffaldet er meget opmærksomme på dette.
De store containere (blå) der gerne kun
skulle indeholde dagrenovation fra sejlere/

NY T FRA HAVNEN
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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.

på hvad der skal ske skal vi nok informere
hurtigst muligt.
Selve arbejdet med at videreføre Nordhavnsvejen bliver først aktuelt efter en licititation
og udbudsrunde.

Parkering ved Svanemøllehavnen
Parkering ved Strandvænget er stadig det
samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 17
udfor 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.

Mink
Er der nogen der har lyst til en mink kan de
få den, ganske gratis, de skal bare selv fange
og passe den.Vi har mink her i havnen, de ser
søde ud, men er et stort skadedyr især hvis
de kommer i bådene. De raserer de alt, så vær
varsom og husk at lukke godt til. Der er sat
fælder ud for at fange dem, lad også dem stå
de er overvåget med en radiosender.

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, Email adresse eller andre kontaktoplysninger.

Med håbet om en god sensommer ønskes alle
et godt efterår.

H John Vestergaard

Havnefoged

Nordhavnsvejen
Nordhavnsvejens etape 2, videreførelse af
tunnelen til Nordhavn, lader vente på sig,
der er intet besluttet og vi ved ikke noget
med sikkerhed, når der kommer en afklaring

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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Kom og vær med til en hyggelig

Grillaften
fredag den 31. august
V

i holder årets anden K.A.S.-grillaften fredag den 31. august fra kl. 17-20.

Fra kl. 17 er grillen klar foran havnekontoret.
Vi serverer en lækker salat. Det du derudover
ønsker at spise, skal du selv medbringe. Medbring desuden eget service.
Årets første grillaften var rigtigt hyggelig med
snak på kryds og tværs og god stemning. Så
kom og hyg med og del dine oplevelser fra
sommerens sejladser, tiden i klubben eller
andet spændende.
Vi glæder os til at se dig!

Prøv at sejle

Kap
I

forbindelse med årets grillaftener vil vi
gerne invitere interesserede til at komme
ned og prøve at sejle kapsejlads. Vi kapsejler
fra 17 til 18.30, og bagefter slutter vi os til
grillaftenen. Der vil være folk, som kender bådene, og der vil være mulighed for at sejle i
J70 og i Spækhugger. Når vi ved, hvor mange
tilmeldinger der er kommet, melder vi ud
hvordan kapsejladsbanen vil være. Vil du være
med, kan du tilmelde dig på kas.dk - der er 12
pladser i Spækhugger og 10 pladser i J70. Så
du skal skynde dig, hvis du og dine venner har
lyst til at komme ud og dyste for sjov og se
hvad Kapskolen kan tilbyde.
ALLE KAN VÆRE MED!

Praktisk
Tid: Fredag den 31. august kl. 17-20.
Sted: Havnens grillplads på plænen ud for
havnekontoret.
Tilmelding er ikke nødvendig – du møder
bare op.
NB! Vi tager forbehold for ændring af arrangementet, hvis tørken fortsætter, og grillforbuddet opretholdes. Evt. ændringer meldes
ud pr. mail og på Facebook.

H Mange glade hilsner
Aktivitetsudvalget
Jarle D. Christensen

SEJLADS MED GAFFELRIGGERE
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SØULKE
Sejlads med gaffelriggere
sponsor

Ny forulk - Olaf Kristensen

T

orben Molbech har valgt at satse sin talenter på andre gøremål, så jeg har fået muligheden som formand for søulkene. Stor tak
til Torben for den tid han har stået i spidsen
for søulkene.
Hver onsdag i juli har der været sejlet med
Ydun som jo ikke var på sommertur.
Ud over de faste onsdagssejladser i skolebåd
ser programmet for den nærmeste tid således
ud:
10. oktober 2018 kl. 13.00: Gule ærter
14. november 2018 kl. 11.00: Foredrag m/
frokost Karsten
5. december 2018 kl.13.00: Julefrokost
13. februar 2019 kl. 13.00: Torskegilde

H
Olaf Kristensen
40529919

Når BARKASSEN udkommer har vi haft vores
”Ledsagersejlads”, med efterfølgende middag
og musik d. 15. august. Af gode grunde uden
grill.
H God7 vind
Olaf Kristensen

Jeg er trådt tilbage som formand for
Søulkene.
Af helbredsmæsige grunde er jeg gået i
land. Mine knæ tåler ikke belastningen
mere. 67 år med sejlads skulle nødig slutte
med en dårlig oplevelse.
Tak til Ole Risgård, Hans Henning Eriksen
og Niels Purup for godt samarbejde. Jeg
glæder mig til kommende fester og ekskurtioner.

H Torben Molbech

Hans Henning Eriksen
39644442

Ole Risgaard
30420567

K.A.S.
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FORSIDEN
Foto: Søren Møller Hansen
Sigyns rig og sejl...
Bagsiden - foto Jon Bundesen
Sikke en sommer - med flotte solnedgange
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, 2018 er den 10. sep. 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-oktober
Telefon og personligt kl. 17-19
Telefon . ........................................... 39 20 71 72
Bank ..................................... 2000 3491339585
Wifi i klubhuset................................ 1mbpSndsb
HAVNEKONTOR
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 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
KIOSK
”Ocean Ice Cream & Coffee”
Åbent alle dage fra kl. 12 til kl. 21
Bestil på telefon
60 55 59 61

ANNONCER I BARKASSEN
Annoncesalg Jon Bundesen 81 61 44 40
K.A.S. medlemsblad udkommer 7 gange om året i 2018. Oplag: 1200 stk. Format A 5.
Udgivelsesdatoer BARKASSEN i 2018: 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
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AUGUST
24.-26.
31.

BESTYRELSE
Formand Jon Bundesen		
81 61 44 40
Næstformand Anne Nimb
40 31 35 38
Kasserer Niels Erik Andersen 35 43 44 18
Margit Arentoft		
22 12 11 35
Charlotte Andersen		
21 93 13 13
Svend Bie		
23 80 50 42
Morten Ingerslev		
24 22 74 79
Svend Allan Olsen		
23 61 75 76
Per Svendsen		
31 10 93 35
UDVALG
Udvalg
Kapsejladsudvalg
Charlotte Andersen		
Klubhusudvalg
Margit Arentoft		
Kasserer
Niels Erik Andersen		
Skoleudvalg
Morten Ingerslev		
Bådpladsudvalg
Per Svendsen		
Havneudvalg
Niels Laursen		
Svend Allan Olsen		
Fartøjsudvalg
Svend Bie		
Informationsudvalg
Anne Nimb		
Kajakudvalg
Christopher Pethick
Aktivitetsudvalg
Liv Skovholm

21 93 13 13
22 12 11 35
35 43 44 18
24 22 74 79
31 10 93 35
29 91 12 12
23 61 75 76
23 80 50 42
40 31 35 38
39 29 91 11
51 64 08 55

Høsttræf
Grillaften kl. 17-21

September S E P T E M B E R
2.
Manuduktionskursus
7.
Motorkursus
9.
Gaffelriggerdag
10.
Tilmelding til vinterkurser
15.
Motorkursus
16.
Lærerseminar
16.
Motorkursus
18.
Bestyrelsesmøde
Oktober
6.
6.
7.
10.
13.
16.
20.-21.
22.
22.

OKTOBER
Førerprøve
Grillarrangement
Reservedag til førerprøve
Søulkearrangement
Gule Ærter for de sejlende Søulke
Standernedhaling
Optagning af skolebåde
Optagning på Kulpladsen
Vinterkurserne starter
Bestyrelsesmøde

NOVEMBER
November
14.
Søulkearrangement
Foredrag med Karsten
20.
Bestyrelsesmøde
21.
Klubaften
DECEMBER
December
5.
Søulkearrangement
Julefrokost
8.
Udvalgsjulefrokost
11.
Bestyrelsesmøde
31.
Nytårsfest i Jomsborg

Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub · Strandvænget 43 · 2100 København Ø
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Foto: Jon Bundesen

