K J Ø B E N H A V N S
1. JUNI 2013

A M A T Ø R - S E J L K L U B
NUMMER 4

Sommersejladser H Tillykke H Søulkejubilæum

2

NYT FRA K.A.S.

Formandens
klumme
L

ad mig starte med at nævne, at forholdet
til Restaurant Strandberg er uforandret.
Vi blev frikendt i byrettens dom, men Strandberg har valgt at anke afgørelsen til Landsretten. Så vi venter stadig.

Selv om forholdet til Strandberg er anstrengt
var det nu meget rart at vi i år kunne holde
vores forårsfest hjemme i vores eget klubhus.
En festlig aften med middag og dans til levende musik. Og med en revy-gruppe som leverede et antal veloplagte og morsomme indslag undervejs. Når der to år i træk har været
revy under middagen til forårsfesten kan man
vel godt tale om, at vi er ved at have opbygget en ny tradition?
Hen over forårsperioden har der været aktiviteter med klargøring af både og søsætning. Bortset fra at kulden betød at første
søsætning måtte udsættes har søsætningen
af bådene fulgt de lagte planer, så vi kunne
sætte klubstanderen for sejlsæsonen 2013
den 28. april med kanonsalut og eskadresejlads.

Og efterfølgende er sejlsæsonens løbende
aktiviteter gået i gang. Og efterhånden som
sæsonen skrider frem kommer de sædvanlige
K.A.S.-arrangementer som perler på en snor.
Den første fælles weekendtur – K.A.S.-træffet
går til Brøndby nogenlunde samtidig med at
dette blad udkommer. Hvis I ikke nåede at
komme med til den så husk at der er endnu
en mulighed for at sejle sammen med andre
K.A.S.-ere den sidste weekend i august hvor
Høsttræffet med kapsejlads om Puks mindepokal finder sted.
For medlemmerne på sejlerskolen er der
ud over disse to weekendture planlagt to
skoleweekendture og tre ugers sommertogt.
Det er et rigtigt godt supplement til den
ugentlige sejlaften at komme af sted på en
weekendtur eller en uges sommertur.
Og lad os så håbe at vi i år får en sejlsæson
hvor vejret giver gode muligheder for de
sejloplevelser, som vi holder så meget af.

H Niels Erik Andersen

FEST-OG TURSEJLERUDVALGET

3

Høsttræf
Weekenden den 30. aug.-1. sep.
V

elkommen til Høsttræf 2013 med kapsejlads om Puksmindepokal til Lomma og rødvinstræf på Flakfortet.

I år starter Høsttræffet med sejlads til Flakfortet, hvor vi mødes til rødvinstræf kl. 21.00 i
sejlerhjørnet. Næste dag har vi skippermøde kl. 10.00 og det aftales hvordan Puksmindepokal
skal foregå, afgang vil nok være omkring kl. 11.30 på en bane fastsat på mødet.
I Lomma har vi lånt klubhuset hvor vi mødes kl. 17.00 til høstbowle, vi tænder op i grillen og får
arrangeret os i huset.
Så er der ellers fællesspisning af det medbragte og dans bagefter.
Søndag morgen mødes vi igen kl. 10.00 til oprydning i klubhuset og så er det om at sætte
kursen tilbage mod Svanemøllehavnen.
PROGRAM
Fredag d. 30. august Flakfortet
Fra kl. 21.00 Rødvin på kajen
Lørdag d. 31. august
Kl. 10.00 Skippermøde om Puks mindepokal
Kl. 11.30 Start af Puks mindepokal
Kl. 17.00 Høstbowle på havnen
Kl. 18.00 Grillmiddag - man medbringer selv
Kl. 20.00 Uddeling af præmier
Søndag d. 1. september
Kl. 10.00 Oprydning og morgendram
Tilmelding på fest@kas.dk inden 25. august.

H De bedste sejlerhilsner
Fest- og tursejlerudvalget
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SKOLEUDVALGET

Tillykke til de ny

Yachtskippere
af 3. grad
Skoleudvalget ønsker tillykke med den beståede eksamen til:
Anders Burild
Asbjørn Andersen (Frem)
Dines Johannesen (Sundet)
Else Thygesen (Frem)
Henrik Munck
Håkon Lundamo

Jacob Bæk (Frem)
Jan Starcke
Lars Scheving
Ole Christensen (Frem)
Peter Brandt (Sundet)
Thorbjørn Rosenlund (Frem)

19 personer fra K.A.S., Frem, Sundet og Sejlklubben København, havde valgt at bruge en del af
vinteren på at følge kurset til forberedelse til eksamen i Yachtskipper af 3. grad (Y3). Eksamen
som udgør en teoretisk overbygning på duelighedsbeviset, indeholder bl.a. emnerne navigation, søsikkerhed, søvejsregler, søret og meteorologi.
Af de 12 som gik til eksamen den 6. april bestod 11, og den sidste har bestået eksamen ”ude
i byen”. Om de 12 nye Y3’ere har planer om at sejle på langfart eller om hovedformålet har
været at dygtiggøre sig til sejlads i al almindelighed, vides ikke, men det er godt gået.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen

&

SKOLEUDVALGET

Eksamen i
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Navigation
Søvejsregler
Hermed vil Skoleudvalget gerne gratulere med den beståede teoretiske prøve til:
Alissa Maria Kloppenburg
Anette Henriksen
Anja Kammacher
Ann Cooper
Bodil Andersen
Camilla Bogetoft Andresen
Camilla Cordua Mortensen
Dagmar Johannsen
Gerhard Tiwald
Gijs Dirks
Gitte Mørksted

Henrik Vejen Kristensen
Jacob Andresen
Jens Christiansen
Jon Johanson
Jonas Tesch Hallberg
Kai Yamaguchi-Fasting
Kenn William Michelsen
Kion Støving
Mads Nielsen
Maria Therese Laub
Marie Blædel Larsen

Mia Krogh Hansen
Niels Rasmussen
Oliver Fjellvang
Peter Køhne Henriksen
Philip Svitzer Larsen
Rikke Garfield Lagersted-Olsen
Thorbjørn Stoltze (Sundet)
Tobias Hansen
Troels Jensen

H

en over vinteren har en række af klubbens
medlemmer kæmpet med stedbestemmelse, kurs-udsætning, lanterner for alskens fartøjer,
hav-miljølovens regler og meget andet, der hører til pensum i kurset Navigation og Søvejsregler.
Af de 36 personer som gik til den skriftlige navigationsprøve den 2. april og efterfølgende
klarede den mundtlige overhøring, var der 22 som bestod. Normalt tilbyder vi ikke omprøve
til de elever som dumper, men da antallet i år var meget højt, arrangerede vi en ny prøve den
22. og 24. april. Her lykkedes det for yderlige 9 personer at bestå. Dermed har 31 personer
bestået den teoretiske del af søfartsstyrelsens duelighedsprøve.
Vi kipper med flaget.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen

SKOLEUDVALGET
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Tillykke til en ny

Yachtskipper
af 1. grad
I

lighed med de senere år oprettede skoleudvalget en studiegruppe til Yachtskipper af 1. grad
i den forgangne vinter. Studiegruppen lagde ud med 6 tilmeldte, men desværre faldt de 4
fra, da de fandt ud af, at det ikke var et gratis tilbud. De to sidste tog kampen op med astronomisk navigation, storcirkelsejlads, tidevand, stabilitetsberegninger og hvad der ellers hører til
det omfattende pensum til Yachtskipper af 1. grad.
En enkelt deltager har været til eksamen og bestået.
Skoleudvalget vil gerne ønske et meget stort tillykke med den beståede eksamen til
Judith L. Jacobsen.
H Skoleudvalget
Signe Foverskov

SKOLEUDVALGET
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Tillykke til klubbens nye

Førere
S

koleudvalget ønsker tillykke til dem, som gennem en stor og vedholdende arbejdsindsats,
har erhvervet klubbens førerbevis. Det drejer sig om følgende:

Flemming Frigaard
Flemming Hållén-Kragh
Janni Høeg
Jasper Jacobsen

Jesper Simonsen
Johan Riis Madsen
Johannes Mannov
Liv Leunbach Madsen

Maika Moerner Jensen
Morten Ro Jørgensen
Tina Hansen

Traditionen tro blev førerbeviserne uddelt ved forårsfesten den 13. april til de elever, som har
• sejlet i klubbens gaffelriggede både i mindst to sæsoner
• bestået prøven i praktisk sejlads
• bestået prøven i Navigation og søvejsregler
• fået godkendt deltagelse i kurset Tovværk og sømandsskab
• haft mindst to natsejladser
• været med til at vedligeholde bådene
H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen

NYT FRA K.A.S.
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Velkommentil
Peter Finn Hansen
Maja Bessesen
Jesper Hurup
Trine Marie Nielsen
Carsten Dyssell
Stefanie Knörck
Lasse Ivanouw Christensen
Anne Nørgaard Jørgensen
Linda Gütte
Mads Kjær

Kristian Färkkilä Knudsen
Lea Sjögren
Mai Therkildsen
Annette Tjørnelund
Topbias Trudsø
Judy Kregers
Erik K. Ahlgreen
Carsten Lund
Birgitte Boesen
Anne Clausen

Amanda Olsen
Liqi Luo
Jens Seneberg Nielsen

H Redaktionen ønsker god vind!

Kære medlem
N

u er der igen kommet indbetalinger, der ikke kan identificeres.
Når du får en rykker, er du måske een af disse ubekendte.
Hvis du mener at have betalt, skal du vise dokumentation for dette.
Du bedes kontakte kontoret, enten via telefon eller mail til kas@kas.dk, da du ellers risikerer at
blive slettet som medlem af K.A.S.

H Hilsen Nelly
Fakta om sommertur
• Vi sejler i ugerne 28 + 29 + 30.
• Du tilmelder dig for en (eller flere) uger. En uge løber fra lørdag til lørdag kl. 12.
• Angiv gerne, hvis du kan sejle i flere uger, så vi kan lave den bedste fordeling.
• Tilmeldingsfrist (bindende) mandag d. 10. juni.
• Koordineringsmøde for alle deltagere i Jomsborg, K.A.S. onsdag d. 19. juni kl. 19.00.
• Skiftedag er normalt i en let tilgængelig havn.
• Pris pr. deltager: 350 kr. Dertil andel af fællesudgifter. (Havnepenge og mad)
• Tilmelding er åben på www.kas.dk
Håber at se Jer derude!

SOMMERTOGTGRUPPEN
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Overvejer du stadig om du skal med på

Sommertur 2013
Hvorfor det?
Der er mange gode grunde til at sejle sommertur med os.
Naturen, kammeratskabet og glæden ved at
sejle i nogle gamle baljer, ingen andre vil sejle
i. Håndværket og ikke mindst maden.
Bare se sidste års tur.
Høj sol og magsvejr til Hundested. Afsejling
fra Hundested i heftige regn- og vindbyger.
Fællesspisning i Odden. Turen rundt om Sjællands Rev med reb og på kryds var fantastisk.
Smørhullet allerinderst i Ballen havn. Store
festmiddag i Kalundborg.
Med Svanemøllen som affarende sted har vi
ganske mange mulige destinationer. Samsø,
Rügen og Bornholm ligger alle 70 sm væk. To
af stederne har vi været for nyligt.

Desuden Lolland og Falster, Smålandsfarvandet og det Sydfynske Øhav. Den svenske
vestkyst op mod Varberg, er også fin.
Hvis dette års sommertur skal matche sidste
års, kræver det din deltagelse. Så fat tastaturet og tilmeld dig: www.kas.dk
Mens jeg skriver dette (5.5.) er der 45
tilmeldte fordelt over 3 uger med 4 gaffelriggere og 1 spækhugger (2 uger). Faktisk
mangler der kun 1 skipper og 12 gaster før
uge 28 og 29 er fyldt op.
Tænk hvis du gik glip af turen!

H Taja, Allan og Jesper
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SKOLEUDVALGET

Skoleweekendture
Å

rets første weekendtur, fra den 31. maj 2. juni, går til Brøndby Havn.

Her deltager såvel private både som skolebåde. Er du en af de heldige, som har fået
plads på en gaffelrigger eller en spækhugger,
har du formentlig allerede modtaget en mail
fra skipperen med nærmere informationer.
Den 21. - 23. juni afholdes K.A.S. skoleweekendtur, hvor planen er at sejle ”som vinden
blæser”. Der kan f.eks. være flere stop eller en
kapsejlads - mulighederne er mange. Nyd de
lange lyse sommeraftener til havs eller i havn.
Gastelisterne for de to weekendture som ligger efter sommerferien, åbnes ca. 1. juni.

Det drejer sig om:
Svanemøllekredsens fællesskoleweekendtur
16.-18. august
Denne tur arrangeres i fællesskab med de
andre sejlerskoler i Svanemøllekredsen.

Natsejladsen på denne tur er med indbygget
praktisk navigationsøvelse. Der går rygter om
at destinationen ikke bliver den “sædvanlige”.
Lørdag aften bliver der arrangeret middag og
fest sammen med de andre sejlerskoler.
Høsttræf 30. august -1. september
Her sejler vi i selskab med masser af private
K.A.S.-både, og turen indeholder både kapsejlads (om Puks Mindepokal) med start
lørdag morgen og som regel fælles grill (medbring selv maden) lørdag aften.

SKOLEUDVALGET
Har du ikke fået plads på en af turene, så
skriv dig på venteliste og håb på et afbud.
Førere til Spækhuggerne er også velkomne til
at melde sig. Listerne hænger i protokolrummet i klubhuset.
Prisen for at deltage er 100 kr. samt penge
til mad, havneafgift og evt. til festen lørdag
aften.
Af hensyn til planlægning og indkøb, er tilmeldingen bindende fra 8 dage før turens
start, dvs. torsdag aften i ugen inden weekendturen. Bliver du syg efter denne dag og
kan ikke komme med, skal du betale din andel
af turen, selvom du ikke deltager. Skipper
skal have direkte besked, da et afbud betyder
ændringer for hele bådens besætning.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen
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TILLYKKE

10 års

Æresstandere

V

ed forårsfesten fik Martin Sand og Tommy Eriksen tildelt K.A.S.s 10 års æresstander.
Martin Sand startede som lærer på sejlerskolen i 2002 og har været lærer uafbrudt
siden. Han har derfor på nuværende tidspunkt været lærer i 11 år. Sideløbende med
lærergerningen har Martin været aktiv som
fører på adskillige weekend og sommerture,
hvilket har givet ham værdifulde erfaringer,
han kan videregive i undervisningen.
Tommy Eriksen kom med i skoleudvalget i
2002, hvor han var med indtil 2004. I 2003
startede han som lærer på sejlerskolen, hvor
han har undervist siden, bortset fra et enkelt
år, hvor det ikke lykkedes ham at få en plads
som lærer, til trods for, at han meget gerne
ville.

H Skoleudvalget

Signe Foverskov

F

ylla har altid været en fin båd i K.AS.s
flåde. Velholdt, veltrimmet og velsejlende.
Det er ingen selvfølge. Det kræver sin bådchef at holde den i tip-top stand. Det kræver
omhu, systematik og ikke mindst passion fra
bådchefens side. Uden det går man let sur
i de mange detaljer og de mange opgaver,
som der skal løses, for at båden fremstår fin,
sejlklar og sikker. Ole Sørensen har i mange år
passet Fylla som sin egen båd og sørget for
at alt var i orden. Ole har i særlig grad udvist
systematik og overblik, når han har ledet afrigning, vedligehold og tilrigning af Fylla. Ole
har en stor indsigt i vedligehold af træbåde
og har med glæde delt af denne viden til alle
på bådpladsen. Ole har også i mange år været
batterimester på bådene og vores elektriker.
Batterierne bliver afmonteret hvert år og sat i
garage og tjekket, serviceret og evt. kasseret.
Så kommer de i igen om foråret og alle kredsløb gennemgås og tjekkes. Det er en stor
indsats.
I al den tid jeg har været fartøjschef har Ole
passet sit job til perfektion, med gode råd
til mig og alle i fartøjsudvalget - og uden en
eneste klage. Det er jeg sikker på at Ole også
gjorde før jeg kom til. Der skal lyde en helhjertet tak for 10 års indsats i fartøjsudvalget
til Ole. Og tak for at du har oplært Andrea og
Torben og andre, som kan tage over, så det
ikke falder fra hinanden, når du velfortjent
træder ud af fartøjsudvalget efter lang tids
tro tjeneste.
Tak for de 10 år og til lykke med din velfortjente K.A.S. 10 års nål.
H Fartøjsudvalget
Allan Jensen

SKOLEUDVALGET
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Motorkursus
Å

rets motorkursus afholdes med hold
fredag den 13/9, lørdag den 21/9 samt
søndag den 22/9.
Kurset henvender sig primært til B-holds
elever på sejlskolen, og er obligatorisk for
opnåelse af klubbens førerbevis.
Kurset består af ca. en times teori om motorer, en gennemgang af klubbens påhængsmotorer samt en praktisk øvelse i at montere,
starte og sejle en tur med påhængsmotor i en
spækhugger som tager ca. 2 timer.

Tilmelding foregår på lister, der er opsættes i
klubhuset i august måned. Skal du til førerprøve i år, og er forhindret i at deltage en af
de nævnte dage, bedes du rette henvendelse
via email til motorkursus@kas.dk.

H Tom Nielsen & Allan Stenbæk

BÅDPLADSUDVALGET
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Maling af skurene på

Bådpladserne
D

et er besluttet at skurerne på bådpladserne skal males.

Et udtræk af reglerne står her:
‘Vedligeholdelse af skuret påhviler medlemmet. Bådpladsudvalget stiller maling til udvendig vedligeholdelse til rådighed og meddeler i klubbladet inden sommersæsonen, at
alle skure eller bestemte skure skal males. De
skure, der ikke er malet den 1. oktober, vil
bådpladsudvalget sørge for bliver malet og
lejerne af de pågældende skure vil få en afgift
svarende til årslejen for skur.’
Med denne meddelse i BARKASSEN er skurmaler projektet dermed officielt skudt i gang.
Skurfarven er Saltgrøn.
Lejerne af de umalede skure bedes henvende
sig hos folkene på pladsen og få udleveret
maling og pensler.

Hvis du allerede nu ved, at du ikke har tid
til selv at gøre det, bedes du henvende dig
til bådpladsudvalget - så finder vi nogen der
gerne vil male.
Derudover vil tagrenderne blive repareret i
løbet af sommeren og der vil ligeledes blive
kørt stabilgrus på hullerne.
Med sejlerhilsen

H Bådpladsudvalget

Johnnie Rørvig

SKOLEUDVALGET
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Gaffelriggerdag
Lørdag den 15. september
I

år arrangerer K.A.S. årets store kapsejlads
for gaffelriggere søndag den 15. september.Alle A- og B-holdselever er inviteret til
at deltage. Reservér allerede nu dagen i din
kalender.

i både efter lodtrækning. Gasterne forbliver
i finalen i de samme både, som de har sejlet
de indledende løb i. Man kan således vinde
pokalen til K.A.S. i en båd fra en anden klub
og med en besætning fra en anden klub.

Tilmelding på tavlen i protokolrummet efter
sommerferien. Vi sejler mod Sundet og Frem,
og måske er det dig der tager pokalen med
hjem til K.A.S. denne gang?

På den måde kan man virkelig vise sit værd
som fremtidig fører! Samtidig får alle også
chancen for at vise de andre klubber, hvordan
et K.A.S. mandskab udfører rorgængerens
kommandoer.

A-holds elever deltager som gaster og Bholds elever deltager som gaster eller rorgængere. Som førere deltager nogle førere eller
lærere fra klubben. Hver B-holds elev får lov
til at gennemføre én af de indledende starter
som rorgænger. I de indledende starter sejler
vi i vores egne både og med besætninger fra
vores egne klubber.
De bedst placerede rorgængere i de indledende starter sejler herefter i finalen, men nu

Vi har store traditioner i K.A.S. for at vinde
pokalen, så der er lagt pres på årets deltagere
for at leve op til dette.
Kom og støt op om K.A.S. og A- og B-holds
eleverne, som har brug for den rutine, som
en sådan kapsejlads giver. I får her alle tiders
chance for at øve jer til førerprøven. Rutine
kan vi ikke få for meget af.
Der vil være præmier til de vindende B-holds
rorgængere.
Denne kapsejlads giver en helt speciel stemning før, under og efter sejladsen. Du får gode muligheder for at snakke med elever fra de
andre klubber, udveksle erfaringer og skabe
venskaber.
Der bliver opsat tilmeldingsliste og flere
oplysninger om arrangementet på skolens
opslagstavle efter sommerferien.

H Med venlig hilsen

Kurt Fog Pedersen
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ANNONCE

Vores

LA-krydser
er til salg
V

i har tilbragt utallige dejlige week-ender og sommerferier i båden, sammen med børnene,
i danske og svenske farvande, men børnene er blevet store - der er mange andre ting der
trækker nu - og vi har fået sommerhus, så det kniber med tiden.
Det er en super familiebåd, kræver at man er indstillet på at lakere om foråret, sikker og tør på
et hårdt kryds, masser af plads, gode sejl, rullegenua og udstyret med en fornuftig motor.
Pæn og velholdt, når vi selv skal sige det, men kom og se, og døm selv.
Ligger på plads nr. 626 på midtemolen.
Udstyrsliste og adgang til flere billeder kan mailes, hvis det har interesse.
Seriøse henvendelser til: bo@ransfort.dk eller 35370216, mobil 20203239

H Bo & Sonja Ransfort

KAPSEJLADS I OUI OUI
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Gaster til

Oui Oui
K

unne du tænke dig at komme lidt mere
ud at sejle i år end du først havde planlagt?
Hvis du gerne vil sejle kapsejlads i en rigtig
hurtig båd og allerede har nogen sejladserfaring, ja så er du allerede på vej til at komme
ud at sejle i klubbens 6mR-båd Oui Oui.
Båden sejler planmæssigt kapsejlads hver
onsdag til Svanemøllekredsens onsdagsmatcher på op-og-ned-bane og om torsdagen til Kjøbenhavnske Træsejleres kapsejlads
rundt om Middelgrundsfortet (og et par
ekstra bøjer).

Hvis du er interesseret, så ring til
Onsdagsskipper Jørgen Sølling på telefon
31 67 63 67 eller til
Torsdagsskipper Erik Skovgaard Jensen på
telefon 38 71 11 82 snarest muligt.
Vi er både interesserede i nye faste gaster og
i suppleanter.
Lige for en en ordens skyld: Prisen for hele
sæsonen er rimelig, men altså ikke gratis.

H Mange hilsener fra

Oui Oui-holdene

BSÅKDOPLLEAUDDSVUADL VGAE LT G E T
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Kap-2

Søsætning på

5

Gebyr

Kulpladsen
13. april

Videregående undervisning i kapsejlads i
spækhugger. Undervisningen vil fokusere på
kapsejladstaktik, starter og trim. Undervisningen kan betragtes som forberedende til
Kap-3. Tidligere deltagelse på Kap-1 eller
tilsvarende erfaring forventes. Undervisningen ligger om torsdagen.

Kap-3

S

å oprandt
den store
dag, hvor
62i kapbåde
Formålet
med kap-3
er at opnå
rutine
skulle
med den
store kran. på
sejlads.
Der søsættes
er ikke egentlig
undervisning
Vejret var perfekt
med svagdeltager
vind fra ivest.
sejlaftenerne,
men eleverne
onsDejligt vejr til den annoncerede
for
dags-kapsejladsfeltet,
hvor der erskovtur
rig lejlighed
tilbådejerne.
at afprøve de teknikker, der er lært på
Kap-1 og Kap-2. Holdet ligger derfor om
Forinden var vinteren blevet brugt på at finde
onsdagen.
gode løsninger, så søsætningen kunne foregå
tidsmæssigt lige MED
så præcist
optagningen
KAPSEJLADS
OUIsom
OUI
i efteråret. Blandt andet blev bådenes rækDu kan tilmelde dig kapsejlads i Oui Oui
kefølge lavet noget om, så for eksempel både
onsdag og torsdag. Om onsdagen deltager
med centerstrop kom ud lige efter hinanden.
holdet i Svanemøllekredsens onsdagsmatcher
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til tiden kl. 7.00,
og sidste
og
om torsdagen
i Kjøbenhavnske
Træsejleres
båd var sat i vandet kl. 16.00 som beregnet.
kapsejladser.
Nogle få oplevede lidt ventetid, da der blev
Du kan tilmelde dig enten som skipper, som
byttet rundt på et par både for at spare åggast eller som skipper med egen besætning.
skift. Men i flere perioder i løbet af dagen, var
For at tilmelde sig som skipper eller som
vi oven i købet lidt foran planen uden at noskipper med egen besætning, skal du have
gen var stressede af den grund. Alt i alt en
det særlige førerbevis til sejlads med Oui Oui.
god oplevelse for os frivillige, som fik set, at
Deltagelse som gast kræver som minimum
vinterens arbejde bar frugt.
duelighedsbevis eller tilsvarende sejlerfaring.
Vi havde
spærret
af af etaktivt
professioDet
bliver fået
forventet,
at kajen
du deltager
heskiltefirma, som gjorde, at ikke var nogen
lenelt
sæsonen.

Deltagelse på A, B, C, D og R-hold: 1.150 kr.
Deltagelse på Kap-1 og Kap-2: 1.400 kr.
Deltagelse på Kap-3: 1.600 kr.
Kapsejlads med Oui Oui: 1.400 kr.
Kapsejlads med Oui Oui, gast eller skipper:
1.400 kr.
Kapsejlads med Oui Oui, skipper med besætning: 5.600 kr.
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bådejere,
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som ikke fandt det betimeligt for dem, at kajen var spærret af, og de forsøgte at flytte
Undervisningen
afspærringen selv – men de blev stoppet!
Starter mandag den 29. april 2013 og der
Ud over kranfolkene
og SimonSejlerskolen
fra havnen, var
undervises
fra maj til oktober.
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Michel,
Niels, Johnatog
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Frem og LenDet
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nart,giver
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skine til pladsen, som snurrede fra kl. 6.00,
uden
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så alle,
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lyst, kunne få en kop kaffe.

Der blev drukket 12 kander kaffe, og det syntes jeg tyder på, at det var en succes. Om

Internetbutik med ALT i bådudstyr
beliggende København Ø!
Vi glæder os til at betjene dig. Vi kan skaffe næsten alt indenfor bådudstyr,
og vi hjælper dig gerne, hvis du er i tvivl om noget. Personlig betjening og vejledning.
Kig ind på hjemmesiden, hvor vi ofte vil have gode tilbud.

www.bådudstyr-online.dk

BÅDPLADSUDVALGET
formiddagen købte 2 assistenter – ”PølseElse” og hendes mand Thomas fra Frem ind,
tændte grillen og kl. 12.30 var der nygrillede
pølser med kartoffelsalat til hele kranholdet.
Det var rigtigt godt med en frokostpause, og
vi spiste 48 pølser!!!
Dagen viste, at vi havde fået optimeret hele
planen helt fantastisk, og det var en stor tilfredsstillelse for os. Samtidig har vi fået lavet
en håndbog, som gør, at planen ikke skal opfindes igen, og tidsforbruget med planlægningen til efterårets optagning, kan nedsættes.
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begynder vi at få navne på de både, som skal
på land i vinteren 13/14, hvorefter arbejdet
med at lave lister begynder.
Jeg vil gerne sige tak til dem, som deltog i det
store arbejde – uden dem var det ikke gået.
God sommer!

H Anne Ahlgreen

Kulpladsen

Efter arbejdstid var det igen tid til at drikke
”kranøl”, som blev sat frem til os fra glade
bådejere. Det er altid en dejlig afslutning på
en lang, men god og konstruktiv dag, hvor
man glad kan snakke om, hvordan dagen er
gået, den nye sejlsæson, ferieplaner og andet
vigtigt.
Vi kan nu slappe af og nyde sejlsæsonen, men
næste runde starter allerede i juni med at få
bestilt kranen til optagningen, og i august

V

inder af konkurrencen om at tegne Dansk
Sejlunions jubilæumslogo blev My Charlott Lill Larsen. K.A.S.-sejleren startede i 1984
med en svensk skærgårdskrydser, men har nu
en 22 fods Atlanta.

H Tillykke fra Redaktionen

Dansk Sejlunions 100 års jubilæumsbog kan købes i K.A.S.-Butikken
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FEST-OG TURSEJLERUDVALGET

Børneweekendtur

I

fra lørdag den 10. august til
søndag den 11. august

gen i år er der børneweekendtur, en tur for alle barnlige sjæle med eller uden børn!
Turen starter lørdag 10. august kl 10 og vi er hjemme søndag 11. august, i løbet af eftermiddagen. Turen er på børnenes præmisser. Der vil være sjove aktiviteter og vandsprøjt for
børn og barnlige sjæle i alle aldre.
Tilmelding på opslagstavlen i klubhuset senest en uge før, tilmelding er bindende.
Herunder en beretning fra sidste års børne tur; tak til Kristine og hendes far:)
Vi glæder os til et brag af en tur!
H Fest-og tursejlerudvalget
Linda og Jonna

FEST-OG TURSEJLERUDVALGET
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Børneweekendtur 2012
Sidste år var jeg med min far på børneweekendtur. Det var mega hyggeligt.
Vi sejlede af sted i dejligt solskin, men der var
ingen vind! Efter at have nydt det gode vejr
udenfor havnen i et par timer, blev vi samlet
op af formandens røde båd. Det var pænt af
ham. Han trak os alle til en havn, som min far
siger hedder Sundby. Her var vildt hyggeligt,
og vi badede på stranden ved siden af og
fiskede krabber i havnen. Om aftenen fik vi
dejlig mad og hyggede os med at spille kort.
Sengene på båden var lidt hårde, men jeg sov
alligevel godt. Næste dag trak den røde båd
os hjem igen. Til allersidst kom der lidt vind,
og vi sejlede selv ind i havnen - og jeg styrede båden! Jeg fik en god veninde på turen
som hedder Sofia. Vi chatter stadig sammen
på Moviestarplanet. De andre børn var også
rigtig søde, og jeg håber at de alle kommer
med igen i år til august.
Hilsen Kristine Weinreich

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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SVANEMØLLEHAVNEN

Nyt fra

Havnen
S

øsætningen er nu ved at være slut og den
er stort set gået godt, alle der har ønsket det, er kommet i vandet og skulle nu
ligge på deres tildelte plads, er dette ikke
tilfældet kan havnekontoret kontaktes med
henblik på at få at en fremmed båd flyttet.
Vi skal nu til at sætte årsmærker på bådene og
det ville være rart (krav iflg. havnereglementet) hvis vi kan læse et navn på båden set fra
land, kan navnet ikke ses eller læses får båden
ikke årsmærke og på sigt vil vi opsige havnepladsen.
Fortøjning til tovholderne på agterenden af
Y- bommene (se havnens hjemmeside) er ikke
forsvarligt, tovholderne er ikke stærke nok til
at fortøjre båden i, brug den påsvejste bøjle
nederst på Y-bommen.
Lørdag d. 10 august afholder Svanemøllehavnen og alle sejl- og roklubber en åben havnedag med forskellige tiltag, nærmere og meget
mere om denne dag vil tilgå i klubbladene og
på infotavlerne.
D. 13 juni fylder Dansk sejlunion 100 år dette
fejres på forskellig vis, se DS hjemmeside.
Husk også Skt. Hans aften hvor der er lidt
fest og farver i havnen.
I forbindelse med havnens el standerne og
køb af strøm kan vi henvise til havnens hjemmeside hvor der står, hvordan man gør brug
af el standerne og hvad man kan og skal gøre
for korrekt brug, bl.a. at man kan ”parkere”
op til 5 strømbrugere på en stander. Hvis man
ønsker det kan havnepersonalet vejlede i korrekt brug af el standerne således at man ikke
”stjæler” en anden bådejers strøm.

Svanemøllehavnen A/S har fået en flagmast af
By og Havn mod at vi selv flyttede og opsatte
den, vi håber den vil gøre gavn udfor havnehuset.
Vandslanger er kraftigt på vej, der har været
visse leverings vanskeligheder fra leverandørens side da vi har forlangt at vandslangerne
skulle være godkendt til drikkevand.
Med hensyn til miljøaffald, det der skal på
havnens miljøstationer, har vi fået en kraftig
henstilling om at sortere det korrekt, således
at man ikke har køkkenaffald i maleraffaldet
o.s.v. Havnen har opsat små containere til
tomme dåser (tømmes efter behov) således
at de ikke havner i den store blå container,
da dåser ikke er småt brandbart, også elektronik (radio / fjernsyn o. lign.) skal bortskaffes korrekt, ved tvivlsspørgsmål kontakt
havnepersonalet.
Alle både der har fast – eller låneplads i 2013
kan købe et frihavnsmærke således at besøg
i havne der er med i frihavnsordningen kan
gæstes gratis eller for et lille beløb. (pris for
mærket kr. 35,-)
Havnen ønsker alle en god – sikker og varm
sommer. GOD VIND.
H Med sejlerhilsen
John Vestergaard
Havnefoged

SØULKEJUBILÆUM
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SEJLADS MED GAFFELRIGGER

S
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SØULKE

L
ØU KE

Sejlads med gaffelriggere

H

H

K .A.S.

Søulkenes 25. sejladssæson

O

bidraget til gode sejladser og festlige arrangementer. Godt gået Gunnar!

Det blev en flot start med et pragtfuldt sejlvejr og selvfølgelig med deltagelse af vores
25 års jubilar blandt Søulkene, Gunnar Grøntved.

Søulkene blev etableret, som følge af en generalforsamlingsvedtagelse i december 1988
med Henning Rahbek som ankermand og med
et første ”triumvirat” bestående af Henning
Rahbek, Jens Skriver Nørregaard og Palle
Dyre.

Gunnar har fra startskuddet i 1989 været den
vel nok mest aktive Søulk gennem tiderne,
som med sit aldrig svigtende lune altid har

Ved sejlsæsonens start i 1989 gik så startskuddet, jf. forrige side, til en lang række
sejladser og arrangementer, aktiviteter der

nsdag den 1. maj kunne Søulkene indlede deres 25. sejladssæson på en dag,
hvor sommeren så småt begyndte at vise sig
efter en lang og enerverende vinter.

SEJLADS MED GAFFELRIGGER
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primært har stået i søens tegn og dyrket det gode kammeratskab.
Vi ser nu frem til at fejre os selv med bl.a. en fin middag
med musik og dans i sejlklubben FREM den 14. august.
Naturligvis vil de særligt energiske også denne dag have
mulighed for komme en tur på Sundet med ledsager.
Vinterarrangementerne sluttede med et besøg på
skoleskibet Georg Stage.
Georg Stage har en særlig plads i
søulkenes hjerte. Gennem årene
har institutionen været besøgt
flere gange, og en række søulke har
været heldige at kunne deltage i
sejladser med skibet.
Besøget i år stod ikke tilbage for
tidligere besøg. Efter en flot introduktion til institutionens arbejde af
Georg Stages charmerende kvindelige
1. styrmand, var der rig lejlighed til at
orientere sig på skibet hvor forberedelserne til sommerens togter var i fuld gang.
38 deltagere kunne derefter nyde en
god gang skipperlabskovs på banjerne.
Som tak for arrangementet og som
ved tidligere besøg, overdrog vores
formand en check på 1000 kr. til Stiftelsen
”Georg Stages Minde”.
Flere deltagere sikrede sig også et
indbetalingskort til udfyldelse med
et frivilligt beløb til støtte for det fremragende projekt.
I det pragtfulde vejr kunne vi efter
frokosten overvære den videre klargøring
af skibet med bl.a. optagning af overmærsråen
og røjlen på krydsmasten.
På gensyn til sommerens sejladser
i jubilæumsåret.
Knud Erik Gleie
22334001

Ole Risgaard
39298979

Hans Henning Eriksen
39644442

K.A.S.
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FORSIDEN
Børneweekendtur 2012. Formandens røde
båd med gaffelriggere på slæb.
Foto: Allan Stenbæk
Bagsiden
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35 43 44 18
22 12 11 35
40 11 89 85
20 30 50 88
20 83 04 34
29 91 12 12
26 37 52 95
36 45 66 52
40 45 03 31

Juni
2.
11.
13.
19.
21.-23.

21 93 13 13

Juli
4-7.

22 12 11 35

6.

30 36 14 94
20 83 04 34
40 45 03 31
29 91 12 12
45 85 86 68
20 30 50 88
26 37 52 95
39 29 91 11
36 45 66 52

August
10.
10.-11.
16.-18.
25.
30.-

JUNI
K.A.S.-træf
Sejlads, middag og fest
Fællestur med sejlads og middag
Bestyrelsesmøde
Dansk Sejlunions 100 års jubilæum
Sommertursmøde kl. 19
Skoleweekendtur
JULI
DFÆLes sommertræf
i Svanemøllehavnen
Sommertur start
Sejlads i ugerne 28, 29 og 30
AUGUST
Havnedag
Børneweekendtur
Svanemøllekredsens fællestur
Åbne Kjøbenhavnske Mesterskaber
Høsttræf

September S E P T E M B E R
-1.
Høsttræf
Kapsejlads, middag og fest
13.
Motorkursus
14.
Klubmesterskaberne
15.
Gaffelriggerdag
21.
Motorkursus
22.
Motorkursus
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Standerhejsning
Sigyn og Oui Oui har lige hilst på formanden for enden af nordmolen ved standerhejsningen
søndag den 28. april 2013.

