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Formandensblog
N

ovember er over os og bådoptagningen
er ved at finde sin afslutning.

Kulpladsen er pakket til sit maksimale med
60 store både, møjsommeligt placeret i en fin
mosaik. På Gammel Plads mangler der pt kun
to bådoptagelsesdage før alle både er kommet på land.
Med lidt held holder temperaturen sig i den
varme ende lidt tid endnu, så vi kan tage forskud på vedligeholdelsesopgaverne før vinteren for alvor bider sig fast.
Den 5. oktober afviklede vi traditionen tro
vores førerprøver i K.A.S. Op til prøvedagen
havde der blæst en frisk vind fra nordøst hele
natten. Vinden var i gang med at lægge sig,
men der var fra morgenstunden en del sø som
stod ind i bugten. Vi havde i alt 3 udsejlinger.
Først i ca 8m/s, dernæst ca 6 m/s og til sidst
ca 4 m/s. Den første udsejling var ekstra krævende grundet vind og gammel sø, og den
omstændighed, at 2 ud af 4 gaffelriggere ikke
havde en fungerende klyverbom. Men alt ialt
forløb dagen planmæssigt, i højt humør, og
med en flot beståelsesprocent.
Standernedhalingen den 12. oktober blev
afholdt i et flot vejr. Der blev saluteret med
kanonen, standeren blev nedhalet, og vi trak
op i Jomsborg hvor der var ølsmagning og
efterfølgende fest. Et meget vellykket arrangement - tak til Aktivitetsudvalget for det.
Kapsejladsskolen har haft en god sæsson.
RIB’en har været anvendt flittigt ved såvel
spæghuggertræning, som J/70 træningen.
Oplandet har taget godt imod kapsejladsskolens nye træningskoncept, og det har afsted-

kommet en en pæn tilgang af nye medlemmer
til klubben.
Kapsejladsudvalget har ansøgt Foreningspuljen/Tipsmidlerne om tilskud til indkøb af J/70
samt støtte til undervisning. Ansøgningen må
have været rigtig god, for det lykkedes! Og
vi har nu fået bevilget 150.000,- fra puljen.
Stort tak til kapsejladsudvalget for dette
fantastiske resultat.
På baggrund af de gode erfaringer med det
nye kapsejlads koncept, samt den store donation fra foreningspuljen, har vi i bestyrelsen
besluttet, at vi gennemfører købet af den ekstra J/70 ”Munin ” som vi lejede med forkøbsret i 2019 sæsonen. Modelen var 65.000,for leje i 2019, med ret til at købe båden
for yderligere 260.000,- Donationen på
150.000 vil blive brugt i forholdet 135.000
til båden og 15.000 til undervisning.
I skoleregi har vinterskolen nu overtaget roret, og er i fuld gang med at gennemføre
Navigation og søvejsregler, Y3, Y1, VHF, tovværkskursus – og i senere kommer Intro-, Førstehjælp- og Brandkursus. Vi har haft en fin
tilgang af elever til alle kurserne indtil nu, så
det ser meget lovende ud for vintersæsonen.
I DTM gruppen har vi senest afholdt et møde
i Frem med repræsentanter for flere af de
forskellige partier i borgerrepræsentationen.
Vi havde deltagelse af S, V, EL og SF. Sammen med Politikerne gik vi en tur på Frems
plads, og videre igennem Gammel Plads
ned til roklubberne. Emnet var ”alternative
placeringer af spidsbelastningsværket” og vi
fik god respons for vores forslag om, at lægge
det kommende spidsbelastningsværk på

K.A.S.
det grønne område imellem roklubberne og
Strandvænget. Hofor skal naturligvis spørges
om det kan lade sig gøre, men politikerne var
allerede godt i gang med at forarbejdet, og
vi håber dette vi kunne lade sig gøre, såfremt
man vælger at flytte værket ud af Svanemølleværket. Mht Kulpladsen fik vi (igen) fortalt
politikerne hvor vigtig denne plads er for os
med sin funktion som landplads for store både, samt P-plads i sommer perioden.
Der har været en adskillige mails til bestyrelsen med klager over afvisninger af både ved
beddingen, og samtidig har der været en
forventning om, at hvis man ikke kunne få sin
båd op på den gamle bedding, så forventede
man, at klubben betalte for optagning andet
steds.
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Jeg bliver nødt til at skuffe disse medlemmer.
Vi har ikke økonomi til at betale for diverse
alternative båd-optagninger. Det er desværre
sådan, at ikke alle både kan komme op på
beddingen, og at beddingens stand gør, at
både som godt kunne komme op i tidligere år,
ikke kan være sikre på, at komme op efterfølgende år. Vores storstilede projekt ”ny havnefront” som skulle løse kapacitetsprojektet er
blevet lagt død af By & Havn, og vi har ikke
lige nu en alternativ plan.
Dette er helt sikkert noget vi skal bruge mere
tid på at diskutere i bestyrelsen. Indtil da må
vi bruge beddingen som den er, med de begrænsninger det giver. De både som ikke kan
komme op på beddingen kan reelt kun komme op med kranbilen eller selv betale for optagning andet steds. K.A.S. har i den forbindelse aftalt en god pris for klubbens medlemmer hos Jakob Jensens bådværft. Priserne er
meldt ud på hjemmesiden, men den enkelte
bådejer må selv afholde udgiften, såfremt
man benytter sig af tilbudet.

H Jon Bundesen

Formand

Bestyrelsen ønsker
alle medlemmer en
god 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. 30.
januar og den sidste kursusaften er torsdag
den 26. marts.

Kursusgebyr: 300 kr. (inkl. sandwich den
sidste aften).
Tilmeld dig på www.kas.dk
Seneste rettidige tilmelding er den 15. december 2019.
Hvis du vil høre mere om kurset, kan du skrive
til: skole@kas.dk eller til tovholderne på
kurset:
Jacqueline Acda på jacqueline@kas.dk
Niklas Hedegaard på nhedegaard91@gmail.
com
H Med glade sejlerhilsner
Niklas Hedegaard og Jacqueline Acda

AKTIVITETER PÅ TVÆRS
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Arrangementer
2019-2020

Nytårsfest

Standerhejsning

Nytårstur

K.A.S.-Træf

Tirsdag den 31. december
Hyggelig fest med buffet, underholdning
og musik
Lørdag den 11. januar
Besøg på Museet for Søfart efterfulgt af
hyggeligt pølsebord i Jomsborg

Nytårsfest

Lørdag den 25. januar
Nytårsfest for sejlerskolens elever og lærere

Søndag den 3. maj
Standeren sættes, kanonen affyres og vi
byder den nye sæson velkommen
Fredag den 5. juni - søndag den 7. juni
Fællestur med sejlads, middag og fest

Grillaften

Fredag den 15. maj

Skoleweekendtur

Klubaften

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

Klubaften

Fredag den 21. august

Onsdag den 29. januar
Kom og bliv klædt på til bådkøb
Onsdag den19. februar
Fennoscandia om bagbord
Klubaften med Karsten Møller-Hansen

Bådejermøde

Onsdag den 4. marts - dagsorden følger

K.A.S. fejrer

129 års fødselsdag
Fredag den 13. marts
Reception i klubhuset

Grillaften

Børneweekendtur

Lørdag den 15. - søndag den 16. august
Fællestur på børnenes præmisser
Sejlads, fælles middag og sjov
Arrangeres af Skoleudvalget

Fællesskoleweekendtur

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

Høst-Træf

Generalforsamling
Onsdag den 25. marts

Fredag den 28. - søndag den 30. august
Fællestur med kapsejlads om Puks
Mindepokal, middag og fest

Forårsfest

Natnavigation

Lørdag den 18. april
De nye førere hyldes - middag, fest og musik
Arrangeres af Skoleudvalget

Klubaften

Onsdag den 22. april
Fra nye fører til skipper
Følg også med på hjemmesiden og løbende i BARKASSEN

Fredag den 11. september

Grillaften

Lørdag den 3. oktober

Standernedhaling

Lørdag den10. oktober
Sejlads, middag og fest i klubhuset

AKTIVITETSUDVALGET
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Svøm-svøm...
D

er har været en forespørgsel på K.A.S.s
facebook side, om der var mulighed for
at K.A.S.-medlemmer kunne svømme gratis.
Det lovede jeg at undersøge!
Alle foreningspladser i en af Københavns
Kommunes svømmehaller optager pt. Der
arbejdes forsat på at få en ugeligt svømmetid.
Jeg er fortrøstningsfuldt og håber at på at
K.A.S. kan få en tid efter jul.

H Aktivitetsudvalget
Susanne Loumand

Holdet på Dieselhous
med B&W 2000 i baggrunden

H HH

K.A.S.
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Den røde

Årbog 2019rettelser

F

ra begyndelsen af marts 2020 kan I hente
Årbogen 2019 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 2019,
skal vi have dem senest den 31.12.2019.
Husk også, at hvis du ikke har betalt kontingent for 2. halvår 2019, vil du blive slettet
som medlem den 31.12.2019.

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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Købgøraf
båd..
din drøm til virkelighed
S

kal du være skipper på egen båd til sommer? Så kom og hør om de overvejelser
du bør gøre FØR du køber en båd og sikrer
dig, du får købt den rigtige båd for dig. Til at
belyse dette har vi inviteret to erfarende herrer Kim Svare og Peter Brinch.

Agenda for arrangementet onsdag den 29.
januar kl. 18,30 21.00 i Jomsborg er i hovedoverskrifter:
• Formålet med at købe en båd og
prisniveauet, egen båd eller delebåd
• Omkostningsniveau, ved køb og løbende
• Bådtype og rig, fordele/ulemper, træ,
stål eller gladsfibre, udstyr
• Dokumenter
• Før underskrift på købsaftale –
tjekliste og link til salgssider
K.A.S. serverer kaffe, .te med kage og frugt.

Skal det være en fin
gammel træbåd eller en
moderne glasfiberbåd?

I Bådmagasinet nr. 554, fra september i år, er
der en stor artikel om Kim og hans enorme
maritime bogsamling og hans interesse og
arbejde med både gennem mere end 40
år. Kim er uddannet bådbygger. Kims seneste sejltur var på 3.600 mil fra Antigua og
tilbage til La Gomera med et stop i Horta på
Azorerne, tilbagelagt på 24 dage.
Peter er ud af en slægt med alt fra kongelige
kaperkaptajner og nordsøfiskere, til havskajaksejlere i Grønland og redningsskippere i
Nordatlanten. Et helt liv i tæt kontakt med
havet. Peter har totalrenoveret flere sejlbåde
og er en erfaren tursejler og har senest sejlet
1 1/2 år med sin famile på Europas Altanterhavskyster, Afrika, Kanariøerne og rundt i
Middelhavet. Peter er netop valgt ind i bestyrelsen for Tursejlads og Sejlsport.
Kom og få svar på dine spørgsmål om det at
købe båd. Tilmelding sker via K.A.S.s hjemmeside. Vel mødt skipper!
H Aktivitetsudvalget
Susanne Loumand

AKTIVITETSUDVALGET
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Nytårstur
Lørdag den 11. jan. 2020
S

kl. 14 og kl. 17

å er det tid til tilmelding til nytårsturen.
Turen går til Museet for Søfart i Helsingør og derefter oste-og pølsebord i Jomsborg.
Kl. 13.30: Mødes de tilmeldte ved Museet for Søfart i Helsingør,
hvor der vil være rundvisning. Pris: 150 kr.
Kl. 17.00: Mødes de tilmeldte i Jomsborg til oste- og pølsebord.
Drikkevarer medbringer hver især. Pris: 150 kr.
Således: Pris: 300 kr. for rundvisning og oste-og pølsebord.

Der vil være tilmelding til på hjemmesiden, og det er muligt at tilmelde sig både rundvisning og
oste-og pølsebord eller udelukkende rundvisning eller oste-og pølsebord.
Deadline for tilmelding vil være den 19. december 2019 af hensyn til bestilling af rundvisning
på Museet for Søfart. Hver især sørger selv for transport til Helsingør.

Kom glad og godt i gang i
det nye år ved at opretholde
vores gamle tradition med
Nytårstur for alle klubbens
medlemmer.
Eftersom deltagerantallet
maximalt kan være 60
personer i Jomsborg er det
først-til-mølle-princippet, der
gælder. Klubbens medlemmer
har fortrinsret.
Vel mødt til fest og hygge.
Og så lidt kultur.
H På vegne af
aktivitetsudvalget
Susanne Hansen

AKTIVITETSUDVALGET
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Ny formand til

Aktivitetsudvalget
S

ejlsæson 2019 er nu slut og vi har været
glade for at arrangere masser klubaftener, fester, grillaftener og sejlture. Nu er det
også tid for aktivitetsudvalget at have en ny
formand.
Vi takker Liv Skovholm for den stor indsats
hun har gjort i sejlklubben med hendes super
gode energi, og ønsker hende god vind i
sejlene i fremtiden.
Delphine Piault er vores nye formand og er
allerede i gang med at planlægge året 2020
med udvalget som har lige fået 3 nye glade
medlemmer.
Vi glæder os til at arrangere aktiviteter for jer.

H Sejlerhilsner
Aktivitetsudvalget

Redaktionen ønsker alle en

Glædelig jul og et godt nytår!

NY TÅRSGRUPPEN

Nytårsfesti Jomsborg
N
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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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SOMMERTUR 2019

Skønne minder fra

Sommerturen
vi ses til sommer...

Uge 1

En af årsagerne til at jeg sejler er, at man på
havet har dobbelt-himmel: Én over sig og én
under sig. På en natsejlads er alting pludselig
orange og lyserødt omkring én, og man føler
sig som en My Little Pony på en lyserød sky.
Hvis man vil vide, hvordan den lille pony
egentlig har det på sin lyserøde sky, skal man
bare tage på sommertur med Kjøbenhavns
Amatør-Sejlklub! Den har det vidunderligt!
Egentlig blev den første uge slet ikke det, den
skulle have været. Lørdag nat sejlede seks
gaffelriggere op gennem Øresund fulde af
romantiske Skærgårds-drømme. Tre både fra
K.A.S. og én fra Sundet ankom søndag eftermiddag til Varberg vestre lystbådehavn; Getterö i et flot klippelandskab og med et - fandt
vi ud af - utrolig gæstfrit lokalt Segelselskab.
Det var ikke så let at komme så langt; Da Hven
lå for tværs, loddede vinden af. Dér lå vi så
og drev med strømmen sydpå. Årerne kom i
brug. Fra den ene gaffelrigger vinkedes til en
motorbåd, og man blev trukket op forbi Kronborg. Ved mørkets frembrud lå vi stille ud for
Helsingør og lyttede til en friluftskoncert med
et Queen-kopiband. Nyudsprungne studenter
ownede natten. Følgebåden begyndte at trække to af sejlbådene. Det blev aftalt at den
tredje, som lå et par hundrede meter foran
følgebåden, også skulle trækkes til Höganäs,
hvor den fjerde allerede var gået i havn.
Men så skete der noget magisk. Efter 1/3
døgn uden vind bulede en lille bitte brise

sejlene. “Så kan vi jo ligeså godt sætte kurs”
sagde skipperen på den tredje båd. Pludselig
gav gaffelriggeren motorbåden baghjul. “Det
var lige godt satans” mumlede den overraskede mand og konstaterede at vinden var
gunstig for nordgående sejlads. “Så kan vi jo
ligeså godt sejle til Varberg.”

Da de andre gaffelriggere så den heldige båd
stikke af, fik de også blod på deres hvide tænder. Det næste man vidste af var at solen stod
op over Kullen. Kattegat videde sig ud, nogen
gik til køjs og vinden blev til en smuk og harmonisk platlæns. Varberg here we come!
… og så kom vi ikke længere. En enkelt båd
fra Sundet og vores egen Sigyn kom endda
bare til Falkenberg. Blæsten blev så hård at
man kunne slå skærver af den. Vi havde i
sjældne øjeblikke vind under 12 sekundmeter.
Enkelte sejlere tog hjem. Andre bandede og
svovlede. To ting hjalp os i vores nød: (foruden Fernet Branca).
Det forrygende ‘Getterö Segelselskab’, som
lånte os deres store, smukke klubhus hele
ugen for en flaske Kaptajn Morgan! Her kunne
vi lave mad og spille musik skærmet for det
vilde vejr af store panoramavinduer. Sikke en
søsterklub-solidaritet!
Og den førnævnte My Little Pony-attitude.
Vidunderligheden. Vi fik jo festet en del.
Torsdag morgen var det særlig slemt, og vi
glædede os til at sove længe. Tidligere end
man havde forestillet sig, blev vor mand i
huset vækket med foden af en lidt fortørnet
svensker. Ét enkelt telefonopkald tog det - og
samtlige K.A.S.er ryddede op så flittigt, som

SOMMERTUR 2019
fik de lommepenge for det! Det gjorde de
bare ikke. Af ren og skær velvilje og sejlivet
aktivitet hyggede vi os så godt, at selv en
oprydning blev til en fest værdig for en lille
lyserød pony!
Fredag var vejret igen sejlbart, og vi kørte
med taxa til Falkenberg og sejlede de to træbåde til Getterö, så hele flotillen igen var samlet og klar til lørdagens besætningsskift.
Det føles som at have overlevet et eller andet… Så ved man bare, man er ‘Alive, Alive
- O’

Uge 2

Vinden var stadigvæk for kraftig lørdag, så vi
begyndte ugen med en overnatning i klubhuset, så også vi kunne få set lidt af Varberg.
Søndag var vejret bedre og vi kunne sejle
mod Bua.
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I Bua havde de nye besætninger lidt tid til at
lære hinanden at kende og få øvet kommandoerne ”samling på midten” og ”slæk ud over
alt”, der danner basis for den første øl der
drikkes efter ankomst i havn og den efterfølgende hygge. En af Sundet både tog vand
ind og måtte en tur på land før de var klar til
at sejle videre. På vej mod Gottskär i 12 m/s
får Ydun problemer, først med en klyver og
derefter storsejls blokken, der river sig løs, for
at få ro i båden vælger de at sejle platlæns
og er derfor med god fart på vej retur mod
Varberg!!!
For at tage afsked med Sundet, der skulle videre nord på holdt vi en fælles fest Gottskär.
Der blev lagt godt fra land med G&T serveret
i de særlig medbragte glas, efterfulgt af laksetatar, grill og 25 bakker jordbær indkøbt med
gaffelrigger rabat. Gottskärs havnefoged
manglede tiltro til at de danske sejlere dagen
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efter kunne få flyttet de 6 gaffelriggere inden
kl. 11, hvor pladsen skulle bruges til en anden
båd. Så han startede motorbåden og begyndte at slæbe den gaffelrigger, der lå yderst ud
af havnen. Ikke selv at sejle ud er for ydmygende for selv den mest tømmermænds ramte besætning og hurtigere end en ufrivillig
bomning blev der gjort let og sat sejl mod
Lerkil. En dejlig bidevind mod Lerkil og noget
ægte skærgårdssejlads og en smuk fællessang
ved solnedgang på klipperne anført af Ida på
ukulele satte punktum for en perfekt dag.
Efter en lang sejlads med tid til både sang og
solbadning på læns ventede en lang havneindsejling mod overliggerdag i Falkenberg. I indsejlingen til Falkenberg griner vi af Fylla, der
må ro ind, latteren forstummer dog hurtigt,
da det går op for os at læ af havneindustrien
og den udadgående strøm gør det stort set
umuligt, at komme ind og vi må selv i gang

med en Pocahontas indsejling. Det blev sent
før der var mad, så sent at selv de svenske
hotdogs med rejesalat smagte fantastisk.
Ugen blev afsluttet i Halmstad med fest, grin
og drinks til solen stod op.

Uge 3

Halmstad - Torekov
Der er ikke noget som det postyr, når tyve
sejleres pakkenelliker ligger spredt ud over
bådebroen. Der bliver ryddet op og udvekslet
historier fra den forgangne uge. Sejlfeberen
tog til i temperatur med alle historierne og
solens stråler, og vinden kildede vores ansigter med løftet om en god sejlads. Overdragelsen af bådene skete med Jesper S., der
indkaldte til første skippermøde. Højtideligt
overgav han den hvide bøllehat og dermed
positionen som flotillechef til Thøger. Den
uge, som jeg personligt havde set frem til
siden sidste års sommertogt, kunne endelig
gå i gang!

SOMMERTUR 2019
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Første sejlads blev besluttet at gå til Torekov,
som ligger ud for den naturrige Hallands
Väderö. Øen skulle være meget smuk, men en
opankring på første dag mellem skær og andet godt var alligevel for meget af det gode
for tre nyslåede og én garvet skipper. Det
skulle vise sig at være en god beslutning…

tusmørket dæmpede lyset, kom Fyllas lyskæder op i vanter og stag. Åh den helt særlige
stemning af sommertogt og fællesskab: Alle
i én stor rundkreds, flankeret af de gamle
træbåde, som blidt vugger med bølgerne.
Dåseøl og G&T i plastikkrus, grin, snak og
røverhistorier.

Torekov var dog en charmerende lille havn,
hvor solnedgangen idyllisk malede den vestlige mole orange. Vi var mange, der allerede
kendte hinanden, og tre af bådene slog borde
sammen og hyggede. Selvfølgelig efter den
obligatoriske indsejlings-øl var drukket på de
forskellige både.

Næste dag blev overliggerdag med busture til
Kullen og restaurant om aftenen. Kullen var
mindst lige så smuk fra landsiden med forrevne klippesider og en skrænt som førte ned
til en hemmelig strand mellem to klippevægge. Team Fylla havde glemt badetøjet
men husket øllene, så efter en frisk gang
nøgenbadning, slappede vi af med en øl på
stenene.

Torekov - Höganäs
Søndag begyndte en anelse slukøret, da vi
måtte droppe ideen om havnen Arrild på
nordsiden af Kullen og i stedet tage helt til
Höganäs. Ak ja, derfor var tiden ikke til at
udforske Hallands Väderö, da vi vidste, at
sejladsen til Höganäs kunne gå hen og blive
en lang en pga. krydssejlads. Tre af bådene
valgte derfor at stikke klyverbommen direkte
mod syd, mens Ydun ikke kunne dy sig for
lidt eventyr ved øen. Et rigtigt eventyr er det
dog ikke uden lidt modgang, og Ydun kom i
nærkontakt med et par sten. Båden var dog
alligevel først i havn i Höganäs, og vi blev alle
enige om, at en god sejler har været på grund
mindst tre gange!
Sejladsen var alt i alt en skøn en af slagsen.
Kullens klipper og skove om bagbord fik tankerne til at flyve med vinden til mere eksotiske himmelstrøg. Hele Skatteøen blev da vidst
også afspillet på dén tur med ekstra jubel fra
skipper, da topsejlet med et vindskift blev
hejst ud for Kullen Fyr til Sørøversangens ‘hey
ho hey ho’.
Höganäs
I Höganäs fandt vi en flydebro, hvor alle fire
gaffelriggere mageligt kunne ligge langskibs.
Broen blev snart indtaget af spritblus, farverigt service, Gnags og glade K.A.S.ere, og da

Höganäs - Råå
Tirsdag blev en gaffelrigget-drømmesejlads
med tidlig afgang fra Höganäs og læns hele
vejen til Råå. Vi ræsede simpelthen afsted
med den gode vind i ryggen, og topsejlet
blev endnu engang halet frem. Og sat. Og
taget ned. Og sat. Og taget ned. De ivrige
gaster bandede og kløede sig i nakken, for
hvad gik der lige galt? Den blå bibel kom
frem, men topsejlet blev nede. For Helsingborg og de berygtede færger nærmede sig,
og det er og bliver et spændende sted for
en gaffelrigger. Men vindguderne og heldet
var med os, og vi strøg lige forbi uden at
tage en eneste vending! Snart efter var Råå
ret fremme og havnelodsen kom lidt for sent
frem fra skuffen. Lige inden for havneindsejlingen lå et styks gaffelrigger just ankommet
til bolværket. Det virkede fornuftigt og rapt
sagde vi: Fald! skær! bidevind! og slæk ud
over alt! Normal kost for os, men muligvis
lettere dramatisk for tilskuerne på havnen,
som nysgerrigt så til. Én filmede endda. Mon
man finder den på nettet, hvis man søger på
gaffelrigger? … Snart efter ræsede Freja ind
og gik til samme bolværk. Trip, trap, træsko,
og vi var nu alle fire i havn.
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Tirsdagens tempo fortsatte i spontan fællesmiddag med både rejemad og karryret. Jublen
ville desuden ingen ende tage, da aftenen
endte i fest, fællessang og dans på terrassen
til for nogen, ud på de lyse timer. Heldigvis
var næste dag allerede bestemt til kun at
indeholde en sejltur til Kyrkbacken på Hven.
Det tog cirka én time, da vi igen gaflede en
halvvind.
Hven
Solen steg op over Hven torsdag, hvor vi havde planlagt fest om aftenen. Øen blev udforsket på kryds og tværs i det caribiske vejr.
Nogen fladede ud i skyggen på den lokale
cafe eller pjaskede rundt i bølgerne, mens andre holdt bådene med selskab med et par øl,
som blev holdt kolde i vandet af det smukke
læsejlsstik.

Ved eftermiddagstid samledes hele truppen på den grønne eng foran stranden og
forberedte aftenens menu. Snart var festen i
gang ved langbordet med laksetartar, svamperisotto og frugtsalat. Det overrasker altid,
hvor lækker mad folk får tryllet frem!
Selvfølgelig skulle vi lige fordøje de to første
retter med en gang limebold. Pendanten til
rundbold som ikke kræver mere end nogle
citrusfrugter og nogle tomme sprutflasker!
Tak for i år til alle der var med til at gøre
sommertogtet til den en gigantisk succes!
Vi kunne have skrevet fem sider mere med
skægge oplevelser og anekdoter, men så skulle der nok en udvidelse af BARKASSEN til.
Ses næste år!

H

H Ida Exner,
Mathilde Degn Vinther
og Siri Dannesboe

K.A.S.
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Dejlig ølsmagning til

Standernedhalingen
E

ndnu engang inviterede aktivitetsudvalget til festivitas i det hyggelige
Jomsborg.
Anledningen var standernedhalingen, som
blev fejret med god mad og dejligt selskab.
Som en ny ting var der i år øl-smagning og
vi smagte fem forskellige danske øl. Stort
tillykke til Allan Stenbæk, som løb af med
sejren af ølquizzen med masser øl at nyde
hjemme.
Vi håber at de smagte!
Trods mange anstrengelser kom Team Pøs
(mit hold) ikke på top 5, men mon ikke der
er mulighed en anden gang :-)
Tak til alle jer der mødte op og gjorde det
til en hyggelig aften!

H Hilsen fra Karen

Glad nyt medlem af
aktivitetsudvalget
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ANNONCE

K.A.S.

Velkommentil
Alexander Wiese
Allan Jagt
Anders Matzen
Anders Sabra
Andreas Elkjær
Anne Mette Lerbech Askaa
Anne Skaaning Schmidt
Cecilie Juul Dynkel
Chris Nørgaard
Christian Rimer Juhl
Christina Nellemann
Danijela Pesic
Dennis Matzen
Elisabeth Nissen
Flemming Rasmussen
Frederik Kamstrup
Giulia Cappa
Henrik Andersen
Ingeborg Gayle Nielsen

Inge-Golf Schmidt
Jens Christian Gundtoft
Jes Bygballe Hansen
Jesper Smith Rasmussen
Jørgen Allan Horwitz
Keld Strecker
Laura Varberg Jönsson
Lennart Bøgedal Jørgensen
Louise Thor
Mads Fich Rasmussen
Mads Krogh
Mark Jensen
Mia Bech Sørensen
Michael Olsen
Mille Brandt Jensen
Monica Andersen
Monica Horwitz
Nanna Sten Andersen
Naya Sophie Rye Jørgensen
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Pernille Damgaard
Pernille Jensen
Rune Bjørlund Madsen
Sannie Langballe
Sarah Due Larsen
Sarah Pedersen
Signe Smith Minke
Simone Horwitz
Sofie Vester
Sofie-Mathilde Jandrup
Sonja Morell Lundorff
Thomas Spanner
Thyra Sisse Jensen
Ulf Smith Minke

H Redaktionen
ønsker god vind!

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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Jule/nytårsfest
for sejlerskolens elever og lærere

Savner du dine sejlaftener?
Vinteren er nemlig lang og mørk, og sejlsæsonen starter desværre først igen til maj.
Derfor inviterer vi dig, dit sejlhold og din lærer til en hyggelig jule/nytårfest i klubben til en
dejlig aften med en lækker buffet, efterfulgt af et crazy dancefloor lørdag den 25. januar 2020
kl. 18.
Der er max 45 pladser, så tilmeld dig hurtigst muligt og senest den 20. januar kl.14.
Tilmelding via klubbens hjemmeside. Prisen er 185 kr./person ekskl. drikkevarer.
Kom glad og med dine egne drikkevarer.

Program
Kl. 18 Velkomstdrinks
Kl. 19 Spisning
Kl. 22 Dancing

Buffet menu
Tiger rejer med mango koriander chili
Svinemørbrad med champignons sauce
Gulerod, rødbede, selleri med timian og citron
Kartoffelsalat
Kålsalat med tranebær og mandler
Chokoladekage med vaniljesauce

H Vi glæder os!

Sejlerhilsner
Aktivitetsudvalget

AKTIVITETSUDVALGET

Finnoscandia om
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H

Bagbord
Onsdag den 19. februar kl. 19
K

lubaften med Karsten Møller-Hansen.
S/Y Marianne fra K.A.S. sejlede i sommeren 2019 til Skt. Petersborg, gennem russiske
søer, floder og kanaler gennem Hvidehavet og
Barentshavet til Norge.

Turen gik derefter rundt om Nordkap og den
lange vej hjem langs den norske kyst, for endelig at komme hjem efter 4 1/2 måned og
4.200 sømil.
Karsten Møller-Hansen, skipper på Marianne,
en Faurby 393, fortæller om den spændende
tur, som foruden Rusland og Norge også gik
til Sverige, Estland og Finland.
Der vil blive serveret kaffe, te og dejlig kage
- arrangementet er gratis for alle K.A.S. medlemmer.
Tid
Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19.00
Tilmelding
Tilmeld dig på www.kas.dk efter først til
mølle.
H Sejlerhilsener
Aktivitetsudvalget

22

SKOLEUDVALGET

Førerprøven
2019
Prøve i praktisk sejlads
Skoleudvalget vil gerne ønske et stort tillykke med bestået førerprøve til:

Anders Melamies
Annette Langborg Hansen
Benjamin Dalsgaard Hughes
Carina Jennifer Haslev
Charlotte Høgsbjerg Nielsen
Daniel Rasmussen
Eva Louise Lange
Gitte Krenk
Henrik From
Jacob Hermann Olesen
Jacob Steen Møller

Jan Bauditz
Jeppe Kløft Sørensen
Jeppe Sandholt
Jørgen Bundgaard
Kathrine Skøtt Jespersen
Klaus Svarre
Kristina Larsen Villadsen
Lisbeth Sahl
Matilda Degn Vinther
Michael Kristensen Bjørn
Morten Krog

Niklas Hedegaard
Peter Bjørn Alsing
Rasmus Stahlfest Holck Skov
Steen Baunsøe Iversen
Søren Møller Hansen
Thomas Bengtsen
Torben Wederkinck
Tue Anders Johansson
Valdemar Wegge

H

SKOLEUDVALGET
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Førerprøven blev i år afholdt lørdag d. 5.
oktober. Vinden var i nord-nord-øst, og til at
starte med var der fin vind og en del søer, som
udfordrede elevernes evner. Senere på dagen
faldt vinden en del, men det var fortsat muligt
at afvikle de sidste prøver. Der var 36 elever
til prøve den dag, heraf en fra FREM. Med så
mange elever samt vind og søer, der udfordrede
eleverne, blev det en historisk lang prøve-dag,
som først sluttede ved 19-tiden. Der var 30
elever fra K.A.S. der bestod prøven den dag, og
så havde vi en elev fra K.A.S. som gik til prøve
hos FREM og bestod. Så i alt har 31 elever fra
sejlerskolen i K.A.S. bestået årets førerprøve.
Prøven bestod af motorprøve med en af spækhuggernes påhængsmotorer, en teoretisk prøve
i land samt den praktiske prøve i en af vores
gaffelriggere ude på vandet.

Fotos: Johnny Jørgensen

En stor tak til de lærer, censorer, skoleudvalgsmedlemmer og frivillige som gjorde afviklingen
af denne dag mulig.
H Skoleudvalget
Morten Ingerslev
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SVANEMØLLEHAVNEN

Nyt fra

Havnen
December 2019
Bådoptagning
Bådoptagningen er stadig i gang ved redaktionens afslutning. Der er optaget ikke mindre
end ca. 570 både af havnens dygtige havneassistenter, siden 30. september. Lastvognen/
kranen har kørt upåklageligt igennem hele
optagningsperioden, man kan dog se at den
har nogle år på bagen.
Mange har sat presenninger mm. op over
deres både. Husk at kontrollere dem og stativerne vinteren igennem når der har været
storme og kraftig regn. Stativerne skal evt.
efterspændes igennem vinteren.
Endvidere bør i låse Jeres stiger fast til stativet så der ikke kommer ubudne gæster i nogle
af bådene.
For Jer der stadig har båden i vandet vinteren
over, husk at efterse jeres både og fortøjninger regelmæssigt. For nogle en selvfølge, for
andre ikke indenfor deres ”behovsfære”.
Forladte både
Der vil i vinterens mørke tid blive arbejdet på
at finde ejerne af de efterladte både som
skæmmer havnens udtryk udadtil. Om det
lykkedes at få bugt med disse kuldsejlede
både vides ikke endnu. Processen er langsomlig og vi skal sikre os bevisbyrden, inden bådene sælges eller destrueres.
Havnekontorets åbningstider
Havnekontoret har vinteren igennem åben på
hverdage imellem 07:30-13:30, og er ellers at
træffe på mail. info@smhavn.dk eller ude på
havnen.

Jule arrangement - havnehuset
Tirsdag 17. december 14:30 til 16:30.
Vi byder på julehygge med gløgg og æbleskiver i havnehuset. Vi håber på at se gamle
som nye sejlere og har mulighed for at ønske
hinanden God Jul og godt Nytår.

H Med ønske om en god jul til alle!

Anders Ostenfeldt
Havnefoged

SEJLADS MED GAFFELRIGGERE
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SØULKE
Sejlads med gaffelriggere
sponsor

H

Flot sæson 2019
S

æsonen blev traditionen tro sluttet af
med Gule Ærter og al muligt tilbehør.
16 Søulke havde en god dag.
Lad os se tilbage på den forgangne sæson.
Foråret vind og vejr gav gode sejladser, ofte
betød de fremherskende vinde sejlads mod
nord, forbi Eremitagen og vending på højde
med Strandmøllekroen. Efteråret sejladser var
præget af mere vind, det gav sejladser mod
Øst med rundinger før Flakfortet. Vi fik også
flere sejladser i Københavns Havn. Der sker jo
noget på Østsiden af havnen, der ligger den
ene restaurant ved siden af den anden.
Alt for ofte var der kun to gaffelriggere af
sted, så håbet er, at vi til næste sæson får alle
fire gaffelriggere ud på vort onsdagstogter.
Hvad skal vi så lave her til vinter?
- Årsfesten er netop afsluttet, der var stort
fremmøde med over 30 deltagere. Dejlig mad
og de gamle drenge spillede en herlig jazz.

4. december har vi Søulkenes julefrokost.
Til det store flotte julebord fremtryller Søulkene og deres ægtefæller dejlig julemad
(Um…., - jeg glæder mig allerede). Der er
7
selvfølgelig også julebankospil.

12. februar 2020 skal alle Søulke til torskegilde (Ordets dobbeltbetydning er vel pga.
SKATs besværligheder, udgået af ordbogen),
så derfor er der ingen tvivl, - det foregår i Jomsborg.
I marts forsøger vi at få lagt et interessant
foredrag ind mellem de andre K.A.S. arrangementer, men mere om det senere.
15. april har vi reserveret rundvisning til udstillingen ”Frihedens Værksted” på Museet for
Søfart i Helsingør. Det vil være muligt med
frokost i museets restaurant.
- Så er det lige pludselig blevet maj, så er det
hver onsdag.

H Vagn Hoffmann
Olaf Kristensen
40529919

Henning Kjærsgaard
26792080

Ole Risgaard
30420567

K.A.S.
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FORSIDEN
Lærernes kapsejlads til afslutning på sæsonen. Vi brugte en ekstra fok og en åre, så vi
kunne sætte “klyver”.
Foto: Sofie Wagner
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Søulkearrangement
Søulkenes julefrokost
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Marts
4.
13.

JANUAR 2020
Nytårstur
Besøg på Museet for Søfart
Nytårsfest for sejlerskolen
Klubaften
Køb af båd
Introkursus starter
FEBRUAR
Søulkearrangement
Torskegilde
Klubaften
Finnoscandia om bagbord
MARTS
Bådejermøde
Klubbens fødselsdag
Reception i klubhuset
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Fra førerprøven
Foto: Johnny Jørgensen

Foto:
Kim Hylding

