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Formandensblog
E

fteråret er ved at være overstået og vinteren står for døren.
På bådpladsen er der som altid stor aktivitet i
denne periode, ligesom der er i foråret.
Med undtagelse af de både, som forbliver i
vandet vinteren over, er alle både blevet afmastet ved mastekranen, for efterfølgende at
blive transporteret ind på en af de to bådpladser, af Svanemøllehavnens dygtige personale.
Det er lidt af en opgave med så meget tungt
materiel der skal håndteres på den ene eller
anden måde, og helst uden ridser på fribordene, eller knækkede vindex’er til følge.
Heldigvis er der som altid stor hjælpsomhed
på bådpladsen, og masser af erfarne folk til
at give en hånd med når der er behov for det.
Så opgaven blev løst til UG endnu en gang.
Tak til alle som hjalp til!

For at undgå sidste sæsons problemer med
mastekranen, har bådpladsudvalget foranlediget, at kranen er blevet ændret fra at anvende
stålwire, til at anvende kæde. Løsningen med
wire ville kun fungere, hvis der altid var et
nedad rettet træk i wiren, imens kranen blev
betjent. Uden trækket nedad, ville wiren gang
på gang rulle forkert op på rullen, og låse sig
fast. Kæden løser effektivt dette problem, og
mastekranen kører efterfølgende fortrinligt.
Med alle både på land er der nu fuld gang i
de forskellige vedligeholdelsesprojekter.
Freja2 er ved at få støbt ny køl, og sejlerskoleholdene har allerede afholdt de første
vedligeholdelsesdage, hvor skolebådene slibes, lakeres, osv. Gaffelriggernes stående

og løbende rig samt andet tovværk er lagt i
kasser i klubhuset, hvor tovværkskurset, vil
tage sig af det hen over vinteren. Det er imponerende at se, hvor effektivt opstarten på
vedligeholdelsen af bådene er kommet i gang.
Der er fuldstændig styr på hvem der skal gøre
hvad, og tingene kører som i en velsmurt maskine. Tak til fartøjsudvalget for det fine koordinationsarbejde, og til bådcheferne for den
energi de lægger i det.
Førerprøverne blev afholdt i weekenden den
6.-7. oktober. Vejret drillede, og de praktiske
prøver måtte flyttes fra lørdag til søndag pga
vindstille. Hen over lørdag aften og nat blæste der en kraftig vind fra nordøst, og selv om
vinden var nede på 6-8 m/s søndag morgen
så var der en ret kraftig SV gående strøm, at
tage højde for under prøven. En vejrsituation,
som den milde sommer ikke havde budt på
før, og som kom bag på en del elever. Især de
elever som kom ud efter frokost, hvor vinden
var løjet yderligere, og strømpåvirkningen
derfor var meget kraftig.
Tak til skolen for det store arbejde med afholdelse af prøven, både i land og på sø.
I Klubhusudvalget har der været afholdt en
arbejdsdag, hvor udvalget er mødtes og har
gennemgået alle stole i Jomsborg og skolestuerne og udbedret dem som trængte. Der
har også været ekstra arbejde i gang vedrørende renhold, specielt i forbindelse med
ugen efter førerprøven, hvor sejlerholdene
holder sæsonafslutning i Jomsborg efter endt
sejlads. Det er faltisk meningen, at eleverne
selv skal rydde op efter sig!
J70’er kapsejlads har for alvor etableret sig i

K.A.S.
Danmark. Ifølge Sejlsportsligaen er den Danske flåde af J70’ere på klubniveau nu på ca.
50 stk, og udvides hele tiden. Senest er HKH
Kronprins Frederik blevet J/70 sejler. Dette er
et vigtigt signal fra Kongehuset, som vil konsolidere J70 som den defakto foretrukne klub
kapsejladsbåd, og den bådtype som man må
forvente vil blive efterspurgt fra kommende
kapsejlads elever.
Jeg er glad for, at K.A.S. har været med fra
start og er godt etableret allerede. Ja vi er
ligefrem i første division næste år. Som yderligere styrkelse af J70 flåden, har Dansk Sejlunion og Sejlsportsligaen igen i år tilbudt
samtlige sejlklubber i Danmark, at de kan købe Ligaens flåde på 7 stk J70 på gode vilkår,
såfremt der er interesserede klubber til alle
bådene.
Modelen er, at en klub først lejer en J70 i et
år til 65.000,- og derefter, hvis man ønsker
det, kan båden erhverves for 260.000,K.A.S prøvede sidste år at komme i betragtning til en J70 efter denne model, men blev
ikke tilgodeset. Vi har også prøvet igen i år,
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og denne gang gik det. Vi har således nu
skrevet lejeaftale om en J70 mere til flåden,
og vi får båden i hænde i løbet af få dage.
Den nye J70 skal blive i vandet vinteren over
og sejle vintertræning sammen med Hugin og
spækhuggerne.
Planen er at købe båden næste år. Modellen
med at leje nu, og købe senere er fordelagtig,
ikke bare i forhold til prisen, men også idet
den tilgodeser, at medlemmerne får mulighed
for, at blive involveret i et helt år før selve
købet.
Sidst men ikke mindst, så har Søulkene igen
i år sejlet Øresund tyndt på deres ugentlige
sejladser. Jeg håber, at de har nydt det gode
vejr. I sæsonens løb har søulkene skiftet formand. Valget er faldet på Olaf Kristensen,
som har været aktiv i sejlerskolen i en lang
årrække, og som kender gaffelriggerne ud og
ind. Tillykke med valget Olaf.
Med ønsket om en god og givende vintersæson, en glædelig jul og et godt nytår!

H Jon Bundesen

Formand

Optagning på Kulpladsen.
Fantastisk syn med den store kran.
Foto: Jon Bundesen

K.A.S.
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Velkommentil
Amalie Damgaard
Anne Voldsgaard Ruge
Arne Grøntvedt
Carl Anders Holde-Jensen
Christopher Vik
Clauz Henriksen
Emil Bay Melgaard
Henrik Skou

Jakob Schantz
Jan Sander Jensen
Lars Heineke
Line Rethmeier
Mads Gønge Hansen
Malthe Holgaard
Mari Børlund
Mathilde Loft

Per Wehage-Vesterager
René Pedersen
Thomas Bo Jeppesen
Thomas Christensen

Redaktionen ønsker alle en

e

H Redaktionen
ønsker god vind!

Glædelig jul og et godt nytår!

SKOLEUDVALGET
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Introduktionskursus til

Sejlerskolen
I

K.A.S. er vi meget stolte af vores skolebåde og klubliv. Har du tænkt dig at lære
at sejle i den kommende sejlsæson og vil
du gerne stifte bekendtskab med klubben,
sejlsport og bådene, allerede inden den nye
sejlsæson for alvor starter til maj, så er vores
Introduktionskursus et godt sted at starte.
På kurset får du mulighed for at lære klubben,
fremtidige sejlerkammerater, lærere m.m. at
kende. Lærere og elever fra sejlerskolen vil
fortælle om sejleruddannelsen og klublivet i
K.A.S.
Du får bl.a. en introduktion til:
• Navigation
• Meteorologi
• Klubben
• Og meget mere…
Udover introduktionen til den teoretiske del
af sejlerlivet, vil vi bruge tid hver aften på at
indøve de vigtigste knob, således at I allerede
inden sæsonstart har erhvervet de første
kundskaber.
Mens der øves på knobene, er der også gode
muligheder for at få snakket om forventninger
og erfaringer med hinanden.
Kurset finder sted i vores hyggelige klublokale, Jomsborg, og den ene af aftnerne går vi
ned på bådpladsen og kigger til skolebådene,
mens de står på bådpladsen i deres vinterhi.
Den sidste aften, slutter vi af med knobkonkurrence, godt selskab, lækre sandwich og
skum i ølglassene.
Undervisningen ligger torsdag aften fra kl.

19.00 til 21.00. Vi starter torsdag d. 31.
januar og den sidste kursusaften er torsdag
den 28. marts.
I uge 7 holder vi vinterferie.
Kursusgebyr: 300 kr. (inkl. sandwich den
sidste aften).
Tilmeld dig på www.kas.dk
Seneste rettidige tilmelding er den 15. december 2018.
Hvis du vil høre mere om kurset, kan du skrive
til: skole@kas.dk eller en af tovholderne på
kurset: Jacqueline Acda på jacqueline@kas.dk
Vi glæder os til at møde dig.

H Med glade sejlerhilsner

Annette Havlit,
Niklas Hedegaard og Jacqueline Acda

AKTIVITETSUDVALGET
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Nødkommunikation
Nødraketter
&
Klubaften den 20. februar
H

ar du nogensinde sendt en nødraket til
vejrs? Hvornår er det, man bruger et
nødblus og hvordan? Hvad er det nu MOB,
PLB og EPIRB står for?
Vi inviterer til en spændende aften med fokus
på sikkerhed til søs, hvor vi hører om nødkommunikation og prøver at affyre nødraketter, det sidste dog med forbehold for brandvæsenets tilladelse.
Vi er så heldige, at vi denne aften har besøg
af en ekspert fra Søsportens Sikkerhedsråd,
som en del af Sejl Sikkert-kampagnen, Camilla
Geisler Ritzau.
Camilla præsenterer et oplæg om nødkommunikation, og du vil få tips om, hvilke sikkerhedsmidler der er hensigtsmæssige i netop
din situation. Der vil også være diskussion
undervejs. Aftenen slutter af med, at vi affyrer
nødraketter (med forbehold, jf. ovenfor).
Medbring gerne dine egne raketter, du har
måske nogle liggende, hvor udløbsdatoen er
overskredet.
Da der kan være risiko for, at det er skipper,
der en dag falder overbord, er det en god ide
at invitere gaster/med-sejlere til at deltage
denne aften og give dem et grundkursus i
nødkommunikation.
Medbring gerne smartphone eller tablet denne aften.
Der vil blive serveret kaffe, te og kage, og der
er mulighed for at købe øl og vand. Arrangementet er gratis.

Tid og sted
Aftenen starter kl. 18.30 i Jomsborg, og vi
forventer at være færdige ca. kl. 20.30.
Tilmelding
Vi vil gerne vide, hvor mange der deltager, så
tilmeld dig allerede nu på www.kas.dk – førsttil-mølle.
Vi glæder os til en spændende aften!

H Mange sejlerhilsner
Aktivitetsudvalget

AKTIVITETSUDVALGET
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Arrangementer
2018-2019

Julefrokost

K.A.S.-Træf

Lørdag den 8. december
Sammenskudsjulefrokost for alle
udvalgsmedlemmer

Fredag den 24. - søndag den 26. maj
Fællestur med sejlads, middag og fest

Nytårsfest

10. maj

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

Grillaften
Skoleweekendtur

Fredag den 14. - søndag den 16. juni
Arrangeres af Skoleudvalget

Klubaften

Grillaften

Klubaften

Børneweekendtur

23. januar - Crossing the Atlantic
20. februar - Nødkommunikation og
nødraketter

Bådejermøde

6. marts - dagsorden følger

K.A.S. fejrer

128 års fødselsdag
Onsdag den 13. marts
Reception i klubhuset

Generalforsamling
Onsdag den 20. marts

Forårsfest

Lørdag den 6. april
De nye førere hyldes - middag, fest og musik
Arrangeres af Skoleudvalget

Standerhejsning

Søndag den 28. april
Standeren sættes, kanonen affyres og vi
byder den nye sæson velkommen

23. august

Lørdag den 10. - søndag den 11. august
Fællestur på børnenes præmisser
Sejlads, fælles middag og sjov
Arrangeres af Skoleudvalget

Fællesskoleweekendtur

Fredag den 16. - søndag den 18. august
Arrangeres af Skoleudvalget

Høst-Træf

Fredag den 30. - søndag den 1. september
Fællestur med kapsejlads om Puks
Mindepokal, middag og fest

Natnavigation

Fredag den 13. september
Arrangeres af Sejlklubben København

Grillaften
5. oktober

Standernedhaling

12. oktober
Sejlads, middag og fest i klubhuset
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Den røde

Årbog 2018rettelser

F

ra begyndelsen af marts 2019 kan I hente
Årbogen 2018 i klubhuset (ved kontoret
og i Jomsborg).
Oplysningerne i medlems- og fartøjsfortegnelsen om jer og jeres eventuelle både trækkes fra klubbens database.

Derfor skal I sørge for, at oplysningerne er
opdaterede. Og det gælder adresse, telefonnummer/-numre, ny båd, ændring af bådnavn
etc. og det allervigtigste: E-mailadressen.
Der er ca. 45 medlemmer, der endnu ikke har
oplyst e-mailadresse og der er desværre også
en del, der har en forældet e-mailadresse.
Bag på BARKASSEN har vi printet den sidste
del af den email vi har registreret for dig. Hvis
det ikke svarer til den email du bruger nu vil
vi meget gerne have en opdatering til kas@
kas.dk med din aktuelle email.

Da vi i stigende omfang anvender e-mails
til medlemmerne, vil du fremover gå glip af
information fra K.A.S., hvis vi ikke har en
fungerende e-mailadresse til dig.
Du kan enten logge ind på hjemmesiden og
rette oplysningerne, eller du kan skrive en
mail til kas@kas.dk.
Hvis oplysningerne skal med i Årbog 2018,
skal vi have dem senest den 31.12.2018.
Husk også, at hvis du ikke har betalt kontingent for 2. halvår 2018, vil du blive slettet
som medlem den 31.12.2018.

H Mange hilsener fra Årbogsredaktionen

Niels Erik Andersen
Anne Nimb og Margit Arentoft

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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Crossing the Atlantic i en

Volvo Ocean
Race båd

Klubaften den 23. januar
C

rossing the Atlantic med Søren Eskildsen
er fortællingen om kombinationen af en
drengedrøm og et verdensrekordsforsøg.
Hvert år sejler 200 sejlbåde de 2700 sømil
fra Gran Canaria til Saint Lucia i et race ved
navn ARC (Atlantic Rally for Cruisers).
Volvo Ocean Race båden Trifork L4 sejlede i
2016 med i Racing A klassen og gennemførte
på 9 dage. Hvad går der forud for sådan en
sejltur? Hvordan bygger man det rigtige
team? Hvad er det for en båd? Hvordan fungerer teamet under pres og 9 dage i træk?
Hvilken læring har Søren fået fra turen, hvad
kan bruges i hans job som leder af Trifork og

hvad kan bruges på Essens 850 sejlads i
Aarhusbugten?
Søren fortæller historien, og den bliver kun
bedre af en masse spørgsmål og kommentarer
fra tilhørerne.
Der vil blive serveret kaffe, te og kage, og der
er mulighed for at købe øl og vand.
Vi glæder os til at se dig!
Tid og sted
Onsdag den 23. januar 2019 kl. 18.30 i
Jomsborg.
Tilmelding
Tilmeld dig på www.kas.dk efter først til
mølle-princippet. Arrangementet er gratis.
Du kan læse mere om ARC på
www.worldcruising.com.
H Mange hilsener
Aktivitetsudvalget

H
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SKOLEUDVALGET

Prøve i

Praktisk sejlads
2018
Skoleudvalget vil gerne ønske et stort tillykke med bestået prøve i praktisk sejlads til:

Annette Kragskov Havlit
Casper Barfoed
Christian Lie Delcomyn
Delphine Piault
Eva-Lis Larsen Nugent
Jesper Bytorp

John Athey
Juliane Hesselvig Jacobsen
Lasse Offenberg Jensen
Line Schmidt
Rasmus Balsløv Jørgensen
Rasmus G. Andersen

Rasmus V.W. Nielsen
Simon Sawatzki
Siri Dannesboe
Thomas Trolding Madsen
Thøger Lund-Sørensen

SKOLEUDVALGET
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Førerprøven blev afholdt søndag
den 7. oktober i flot vejr.
Foto: Johnny Jørgensen
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SKOLEUDVALGET

Den praktiske prøve skulle have været afholdt
lørdag d. 6. oktober, men det viste sig at
være umuligt, da der ikke var nok vind. Prøven
blev derfor flyttet til søndag d. 7. oktober.
Vinden var i nord og nu var der nok af den til
at afvikle prøven.

En stor tak til de lærer, censorer, skoleudvalgsmedlemmer og frivillige som gjorde
afviklingen af denne dag mulig.

H Skoleudvalget

Morten Ingerslev

Der var 24 elever til prøve og 17 elever bestod. Prøven bestod af motorprøve på en af
spækhuggernes påhængsmotor, en teoretisk
prøve i land samt den praktiske prøve i en af
vores gaffelriggere ude på vandet.

Også Skoleudvalget ønsker en glædelig jul og et godt nytår
med masser af gode sejleroplevelser!
En af de sidste sejlaftener der bliver trimmet optimalt.
Foto: Jon Bundesen

BÅDPLADSUDVALGET

Nyt fra

Bådpladsen
Ingenting! Der er absolut ingen nyheder
fra Bådpladsudvalget.
Bådene hviler efter en dejlig sommer!
H God Jul fra Bådpladsudvalget
Per Svendsen
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SVANEMØLLEHAVNEN

Nyt fra

Havnen
Bådoptagning
Bådoptagning 2018 er tilendebragt og alt er
gået planmæssigt. Lastvognen, kørt med Svanemøllehavnens personale, har udført opgaven i hele optagningsperioden uden ”hjælp”
udefra.
Porten til midtermolen er sat op, HUSK at få
ændret dit adgangskort/havnekort til porten
(NY ADGANGS KODE for 2018/19) Kun for
både der har vinterplads.
Kulpladsens både er kommet op, og det gik
planmæssigt med den store kran. Adgangskort (portkort) til Kulpladsen kan erhverves
på havnekontoret.
HUSK at sikre dit stativ/bukke mod vinterens
storme og husk at sikre stige og andre løse
genstande i at falde ned når båden står på
land. Stiger, der ikke er i brug, bør låses fast
liggende på jorden så de ikke kan bruges af
uvedkommende.
HUSK at tage indhaler og fortøjninger, for/
agter med, når pladsen forlades. Gamle
fortøjninger og indhalerliner indsamles af
havnepersonalet sidst i november uden
ansvar (jævnfør §23 i havnereglementet) og
husk også at sejl har bedst af at blive taget
med hjem for vinteren.
HUSK hvis du har batterier i båden vinteren
over, at lade dem op og tage den ene polsko
af.
Parkering ved Svanemøllehavnen
Parkering ved Lautrupkaj er ikke tilladt uden
gyldig hjemmel og der kræves betaling hele
døgnet.
Parkering ved Strandvænget er stadig det
samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 17

ud for roklubberne og fri parkering i ”skråparkeringen” og HUSK der er stadig ensrettet,
pas på cyklister, de har den opfattelse at de
kan køre overalt og er urørlige.
Førstehjælp
Der vil blive afholdt et førstehjælp-hjertestarter kursus i februar 2019, datoen vil komme
på hjemmesiden.
Ændring af stamdata
Husk at give besked hvis du har ændret
adresse, telefon nummer, mail adresse eller
andre kontaktoplysninger. Havnekontoret får
det ikke automatisk fra klubberne.
Nordhavnsvejen
Der er intet nyt om Nordhavnsvejens forlængelse, endelig beslutning om hvordan den
forlænges kommer senere, vi følger det tæt.
Pladser i bero §15
Hvis man ikke ønsker at gøre brug af sin plads
kan man sætte den i bero i op til 3 år.
HUSK: Pladser på §15, hvis pladsen igen
ønskes taget i brug i den følgende sæson
(2019) skal man give besked med udgangen
af november måned.

SVANEMØLLEHAVNEN
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Havnekontoret vil være lukket mandag aften
(kl. 16.00 – 18.00) fra den 15. november
2018 til den15. marts 2019.
Gløgg og æbleskiver i havnehuset mandag
den 17. december 2019 kl. 14.30 – 16.30.
Igen i år vil der være gløgg og æbleskiver i
havnehuset hvor vi har mulighed for at ønske
alle en glædelig jul og et godt nytår. Håber at
se så mange som muligt denne dag.
Alle ønskes en god og sikker vinter.
God jul og et rigtig godt nytår!

H John Vestergaard
Havnefoged

Bådpladsen sådan en kold dag i november.
Foto: Per Svendsen
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NY TÅRSGRUPPEN

Nytårsfesti Jomsborg
N

u skal vi til at tage hul på et helt nyt år,
med en masse spændende oplevelser i
og udenfor den gamle sejlklub.

Har du lyst til at tage venner og bekendte
udenfor sejlklubben med til Nytårsfesten, er
du velkommen til at tage op til 4 gæster med.

Du skal selvfølgelig også være med til at tage
hul på det nye år sammen med andre søde,
skøre, glade, rare og sikkert meget mere,
mennesker.

Prisen for dette arrangement vil være kr. 125,pr. deltager.

Hvad skal der ske?
Vi skal selvfølgelig have noget god mad - det
bliver en buffet, som vi hver især medbringer
en ret til.
Drikkevarer til aftenen medbringer vi også
selv. Dog bliver der indkøbt velkomstdrink og
champagne + kransekage til kl. 24!
Og så bliver der musik, dans, sanseløst flot
fyrværkeri med Svanemøllebugten som bagkulisse og så musik og dans igen så længe vi
orker. Ingen skal kede sig!
Og hvis du kl. 18.00 vil se Dronningens
Nytårstale har vi selvfølgelig også fikset dét.

Tilmelding foregår direkte til Judy på mailadressen judykregers@hotmail.com eller
telefon 53600622.
Sidste frist for tilmelding er juleaften - altså
den 24. december!
I tilmeldingen skriver du hvor mange I er og
hvilken ret du/I tager med til buffet’en. Man
skal tage mad med svarende til tilmeldte antal
personer.
Deltagergebyret opkræver vi på aftenen kontant.

H Mange hilsener fra

Nytårsgruppen
Judy Kregers og Hanne Larsen
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SEJLADS MED GAFFELRIGGERE
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SØULKE
Sejlads med gaffelriggere
sponsor

Glædelig jul og godt nytår!

N

u er vintersæsonen godt i gang for søulkene.
Vi har haft vores første vinterarrangement om sejlads til Færøerne.

Julen nærmer sig så småt, og vi ser frem til den årlige julefrokost d. 5. december.
Det er selvfølgeligt ikke så godt som at sejle, men en overdådig frokost i kammeraters lag,
7
er nu heller ikke så ringe.
Kommer du ikke til julefrokosten, ønskes du alligevel god jul og et godt nytår.

H Mange hilsner

Søulkene
Olaf Kristensen

H
Olaf Kristensen
40529919

Ole Risgaard
30420567

K.A.S.
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FORSIDEN
Førerprøven
Foto: Johnny Jørgensen
Bagsiden - foto Jon Bundesen
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 1, 2019 er den 10. jan. 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
Telefon og personligt kl. 16-19
Telefon . ........................................... 39 20 71 72
Bank ..................................... 2000 3491339585
Wifi i klubhuset................................ 1mbpSndsb
HAVNEKONTOR
Havnefoged John Vestergaard
Åbningstider kl. 07.30-13.30
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
Marina Ice Cream & Coffee
Åbent kl. 15-20
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 2019: 1. februar, 5. marts, 5. april, 1. juni, 20. august,
1. oktober og 1. december
Priser 1/1 side kr. 1200,-, 1/2 side kr. 650,-, 1/4 side kr. 400,- (incl. moms).
Gentagelsesrabat ved samlet bestilling: 2 gange 10%, 3 gange 15%, 4 gange 25%.
Priserne gælder for reproklart (dpt/pdf) materiale som sendes til redaktionens
e-mail- adresse: barkassen@kas.dk
BARKASSEN H Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub H Strandvænget 43 H 2100 København Ø

K.A.S.

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

DECEMBER
December
5.
Søulkearrangement
Julefrokost
7.
Sejlerskolens julefrokost
8.
Udvalgsjulefrokost
10.
Bestyrelsesmøde
11.
generalforsamling i
Svanemøllehavnen A/S
31.
Nytårsfest i Jomsborg

35 43 44 18

Januar
23.
29.

24 22 74 79

31.

31 10 93 35

Fefruar
13.
20.

22 12 11 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

23

Marts
6.
13.
19.
20.
24.
30.

JANUAR 2019
Klubaften
Kapsejladsudvalgets
teoiraften
Introduktionskursus start
FEBRUAR
Søulkenes torskemiddag
Klubaften
MARTS
Bådejermøde
Klubbens 128 års fødselsdag
Kapsejladsudvalgets
teoriaften
Generalforsamling
Skriftlig navigationsprøve
Mundtlig navigationsprøve
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Dem sejler vi fra...
En gaffelrigger på besøg i Tuborg Havn...
Godt med lidt selvtillid!

H

Foto: Jon Bundesen

