
  

NUMMER  11 .  F E B .  2 0 1 5

K J Ø B E N H A V N S  A M A T Ø R - S E J L K L U B

H K.A.S. 124 år  H  J/70  H Tilmelding til sommerskolen H



2
N Y T  F R A  K . A . S .

Formandens
klumme

Nu har det været nytår og kalenderen vi-
        ser 2015. Nytåret er blevet fejret og den 
traditionelle nytårstur er blevet gennemført 
med rundvisning på Christiansborg og efter-
følgende spisning i Jomsborg.

De forskellige dele af klubbens ledelse er i 
gang med forberedelserne til klubbens gene-
ralforsamling, der som sædvanlig afholdes 
i slutningen af marts – i år onsdag den 25. 
marts. 

Og derudover er planlægningen af somme-
rens aktiviteter i fuld gang. Husk i den for-
bindelse, at tilmeldingsfristen for at komme 
med i den almindelige fordeling af pladserne 
på sejlerskolen, kapsejladsskolen og sejlads 
med Oui Oui er 15. februar.

Ud over de kendte aktiviteter vil der i somme-
ren 2015 være noget nyt og spændende på 
programmet. I løbet af efteråret har kapsej-
ladsudvalget fremlagt et forslag og overbevist 
bestyrelsen om, at klubben skal satse mere på 
kapsejladsområdet. Det er derfor besluttet at 
vi køber en J/70 sportsbåd som kommer til at 
indgå i klubbens flåde til sommer. 

Som bekendt er færdiggørelsen af Nordhavns-
vejen udskudt fordi det nu er besluttet at det 
allerede nu skal forberedes at den skal føres 
videre under vandet over til Nordhavnsom-
rådet. Det betyder her og nu, at vej, cykelsti 
og fortov midlertidigt skal lægges i en bue 
ud i havnebassinet. Det er derfor noget af 
jollebroen i øjeblikket er fjernet.

Ud over beslutningen om at forberede vide-
reførelsen af Nordhavnsvejen som tunnel til 

Nordhavnen er det også besluttet at den 
indledende planlægning af tunnelbyggeriet 
skal gå i gang her i løbet af 2015. Det 
betyder at der skal igangsættes en VVM-
undersøgelse til belysning af, hvordan et 
sådant tunnelbyggeri vil påvirke omgivelserne. 

VVM-undersøgelsen vil tage omkring 3 år 
og der vil være offentlige høringsrunder 
undervejs i forløbet. Det er ikke endeligt 
besluttet at sætte selve tunnelbyggeriet i 
gang efterfølgende, men hvis det besluttes 
politisk vil dette kunne starte et par år efter 
at VVM-undersøgelsen er færdig.

Tunnelbyggeriet vil få alvorlige konsekvenser 
for livet i klubberne i Svanemøllehavnen og 
Kalkbrænderihavnen. Derfor har Københavns 
Kommune etableret en dialoggruppe, hvor 
jeg sidder med som repræsentant for sejl-
klubberne i Svanemøllehavnen og hvor jeg 
skal gøre hvad jeg kan for at minimere ge-
nerne og arbejde for at klubberne får kom-
pensation for de gener, som ikke kan undgås. 

H Niels Erik Andersen
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Fødselsdag
Kære K.A.S. medlemmer!
         Kom og vær med til at festligholde vores gamle klub på 124 års fødselsdagen fredag den 
13. marts fra kl. 17 i Jomsborg.

Alle er velkomne, arrangementet er gratis og der serveres lidt tapas, øl vin og vand.
Og så selvfølgelig kaffe med lagkage.

Slut op om din klub og mød dine sejlervenner, så I kan aftale den kommende sæsons eventyr.

Tilmeld dig ved at sende en mail til fest@kas.dk senest mandag den 9. marts kl. 12.

H Vel mødt og sejlerhilsner
Fest- og tursejlerudvalget

Anne og Margit

Fredag den 13. marts

Klubbens 

Åbningstiderne på kontoret
Klubkontoret vil i februar, marts og april have åbent 

Onsdag kl. 16-18 for telefonisk og personlig henvendelse.
Mail besvares i løbet af få dage.

Ved presserende spørgsmål - ring til Margit Arentoft på 22121135
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Klubaften
Fantastisk

K.A.S. medlemmer har næse for, hvornår der 
sker noget spændende. Derfor var det et 
propfyldt Jomsborg, der tog imod Henrik 
26. november, da han ankom for at holde 
foredrag om den tidligste tid i ”Kjøbenhavns 
Amateur-Seil-Klub” – frem til 1. Verdenskrig. 

Det var spændende at høre om – og se bil-
leder af – de skolebåde, som K.A.S. har ejet. 

Og naturligvis alle de væsentligste trin i 
K.A.S.s tidlige historie. Stiftelsen i 1891, kam-
pen mellem KDY og K.A.S., K.A.S.’s forsøg på 
at ’kvæle’ sejlklubben Sundet i fødslen, etc..
Særligt morsomt/spændende for mig var bl. 
a. Henriks beretning om:

- Kronprins Christians tur med isbåd på 
Roskilde Fjord ud for Domkirken, hvor han 
udtalte: ”Nu stævner jeg direkte mod min 
grav”. Kronprinsen lærte navigation på vores 
sejlerskole (topkarakter) og blev senere 
protektor for klubben. 

- At klubben allerede i 1898 arbejdede 
med et forslag om, at kvinder skulle kunne 
blive medlem. Det blev nedstemt (kommentar 
fra en tilhører: det hedder jo ”med lem”). 
Men i 1980 skete det så – vi fik medlemmer 
uden lem. Dog kunne kvinder komme med 
ud i én af skolebådene: Freja (for det var en 
åben båd med fuldt indsyn!) – allerede før 1. 
Verdenskrig. 

- Verdens første skolesejlbåd ”Let”. Solgt 
i 1891 for 700 kr. Nu er den vendt tilbage 
til K.A.S. – og I kan se den på bådpladsen 
lige inden for lågen. Der arbejdes hårdt på at 
skaffe midler til at få den renoveret.

med Henrik Effersøe
- De tidlige ”klubhuse” (på vandet): 
Jomsborg og Hvalfisken. Henrik viste flotte 
billeder – bl.a. et med Jomsborg placeret i 
Langeliniehavnen.

Henrik aflivede en del myter i relation til 
K.A.S.’s historie. Bl. a. myten om, at klubbens 
arkiv brændte, dengang klubhuset brændte. 
Heldigvis er det ikke sandt – for så havde 
Henrik jo ikke kunnet videregive alle de spæn-
dende indblik i klubbens historie.

Fra salen var der mange muntre indslag. F.eks. 
om K.A.S. påklædning/uniformer tilbage i 
tiden. Kasketter med kvaster med forskellige 
farver – og skiftende overtræk før og efter 
standerhejsning. Der var mere stil over tin-
gene dengang. Helt frem til slut-70’erne 
kom man ikke med ud i skolebådene iklædt 
cowboybukser!

Heldigvis har vi nu kvindelige medlemmer. De 
serverede dampende varm gløgg og lækre 
æbleskiver. 

Se det var en eventyrlig aften.       

H Cay Clemmensen
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ForårsfestLørdag den 18. april

Skoleudvalget indbyder til

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og gå
        ikke glip af dette fantastiske arrangement 
hvor der er:

H En lækker middag
H Overrækkelse af førerbeviser, æresnåle mv.
H Live band og masser af dans

Nærmere info i næste udgave af BARKASSEN.

H Skoleudvalget
Morten Ingerslev &

Taja Jacobsen
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Tilmelding til 

Lær at sejle i K.A.S.!
Sejlerskolen/kapsejladsskolen tilbyder under-
visning for både begyndere og mere øvede 
sejlere.
Hvis du ønsker at sejle på sejlerskolen/kap-
sejladsskolen eller sejle kapsejlads med Oui 
Oui i sommeren 2015 skal du tilmelde dig 
inden 15. februar. 

A-hold
Sejlerskolens ”begynderhold” og starten på 
K.A.S. sejleruddannelse - deltagelse kræver 
ingen forudsætninger ud over lysten til at 
lære at sejle. Undervisning på A-hold gen-
nemføres i gaffelrigger og tilbydes alle dage 
mandag til fredag.
Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du 
går på Introduktionskurset!

B-hold
Sejleruddannelsens 2. år. Deltagelse kræver 
gennemgået A-hold og indstilling fra A-holds-
læreren. Hvis der er opnået tilstrækkelig ruti-
ne, bliver eleverne på B-hold indstillet til 
klubbens førerprøve, der afholdes sidst på 
sæsonen. Undervisning på B-hold gennem-
føres i gaffelrigger og tilbydes alle dage man-
dag til fredag.
Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du 
sejlede A-hold sidste sommer!

R-hold
R-hold er sejlerskolens ”rutinehold” i gaffel-
rigger. Deltagelse kræver at du har bestået 
klubbens førerprøve. Indholdet i undervis-

ningen sigter på at give eleverne videregåen-
de træning i praktisk sejlads i klubbens gaf-
felriggere. 

S-hold
Sejlerskolens ”rutinehold” i spækhugger. 
Deltagelse kræver at du har bestået klubbens 
førerprøve. Formålet med deltagelse på 
S-hold er at lære at håndtere sejlklubbens 
spækhuggere med henblik på tur-sejlads. 
Undervisningen foregår i spækhugger om 
tirsdagen.

Suppleanter
Ikke alle, der tilmelder sig sejlerskolens A-, B-, 
R- og S-hold, er heldige at få en fast plads. 
Da der erfaringsmæssigt er afbud og frafald i 
løbet af sæsonen, bliver der oprettet et antal 
suppleantpladser svarende til én suppleant 
per hold. Som suppleant er man garanteret 
at komme ud at sejle på ens sejlaften, men 
man kan ikke være sikker på at sejle med det 
samme hold hver uge. Til gengæld deltager 
man til reduceret pris. Suppleanter har for-
trinsret til at overtage ledige pladser ved 
afbud eller frafald.

KAPSEJLADSSKOLEN
Kap-1
Grundlæggende undervisning i kapsejlads i 
spækhugger. Formålet med deltagelse er at 
opnå et grundlæggende kendskab til trim af 
båden og til kapsejladsbanen. Deltagelse 
kræver som minimum at du har Søfartssty-
relsens duelighedsprøve og elever med 

SejlerskolenKapsejladsskolen og 
sejlads med Oui Oui
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klubbens førerbevis har fortrinsret. 
Undervisningen ligger om mandagen.

Kap-2
Videregående undervisning i kapsejlads i 
spækhugger. Undervisningen vil fokusere på 
kapsejladstaktik, starter og trim. 
Undervisningen kan betragtes som forbere-
dende til Kap-3. Tidligere deltagelse på 
Kap-1 eller tilsvarende erfaring forventes. 
Undervisningen ligger om torsdagen.

Kap-3
Formålet med kap-3 er at opnå rutine i kap-
sejlads i spækhugger. Der er ikke egentlig 
undervisning på sejlaftenerne, men eleverne 
deltager i Svanemøllekredsens onsdagsmat-
cher, hvor der er rig lejlighed til at afprøve 
de teknikker, der er lært på Kap-1 og Kap-2. 
Holdet ligger derfor om onsdagen. 

Kapsejladsundervisning 
med Oui Oui
Formålet med kurset er at træne eleverne i 
kapsejlads og i håndteringen af Oui Oui med 
henblik på senere deltagelse i kapsejlads på 
onsdags- og torsdags-kapsejladserne med 

Oui Oui. Der vil også blive undervist med 
henblik på at opnå færdigheder til erhvervelse 
af førerbevis til Oui Oui.  Undervisningen 
foregår om mandagen til dels sammen med 
Kap-1.  Deltagelse kræver som minimum at 
du har klubbens førerbevis. Medlemmer med 
kapsejladserfaring på mindst Kap-1 niveau vil 
blive foretrukket.

KAPSEJLADS MED OUI OUI
Du kan tilmelde dig kapsejlads i Oui Oui 
onsdag og torsdag. Om onsdagen deltager 
holdet i Svanemøllekredsens onsdagsmatcher 
og om torsdagen i Kjøbenhavnske Træsejleres 
kapsejladser. Kurset svarer til Kap-3 men i 
Oui Oui.

Du kan tilmelde dig enten som skipper, som 
gast eller som skipper med egen besætning. 
For at tilmelde sig som skipper eller som 
skipper med egen besætning, skal du have 
det særlige førerbevis til sejlads med Oui Oui. 
Deltagelse som gast kræver som minimum 
duelighedsbevis eller tilsvarende sejlerfaring. 
Det bliver forventet, at du deltager aktivt 
hele sæsonen.

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

ERLING LARSEN
INDUSTRILAKERING ApS

Brevpapir.indd   1 02/06/10   10:00:20
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Typisk tidevandshavn 
på Kanaløerne

Gebyr
Deltagelse på A, B, R- og S-hold: 1.150 kr.
Deltagelse på Kap-1 og Kap-2: 1.450 kr.
Deltagelse på Kap-3: 1.600 kr. 
Kapsejladsundervisning med Oui Oui og 
Kapsejlads med Oui Oui som gast eller 
skipper: 1.450 kr.
Kapsejlads med Oui Oui, skipper med 
besætning: 5.800 kr.
En suppleantplads (A-, B-, R, og S-hold ) 
koster 860 kr. Hvis man opnår en fast plads i 
løbet af den første måned opkræves afgift for 
fast plads.
Bemærk: Din tilmelding er bindende. Det 
er ikke muligt at få refunderet gebyret ved 
afmelding efter tilmeldingsfristen.

Undervisningen
Starter mandag den 4. maj 2015 og der un-
dervises fra maj til midt i oktober. Sejlerskolen 
holder sommerpause i 4 uger i juli. I disse 
uger er nogle af bådene på sommertur, og 
der er ikke normal undervisning. Det kan an-
befales at deltage i sommerturen! Det giver 
gode oplevelser og vigtig rutine.

Holdenes funktion er meget afhængig af en 
god mødedisciplin hos alle eleverne. Af denne 
grund har sejlerskolen den regel, at man risi-
kerer at måtte afgive sin faste plads på holdet 
til en suppleant, og selv blive suppleant, hvis 
man udebliver fra undervisningen mere end 
én gang uden forudgående afbud eller melder 
afbud mere end tre gange i løbet af sæsonen.

Informationsaften for A-hold
Onsdag den 22. april er der informations-
aften for nye elever på sejlerskolens A-hold. 
Her møder du dit hold og din lærer første 
gang, og der orienteres om sejlerskolen. 
Alle er også velkomne til at deltage ved For-
årsfesten den 18. april og ved standerhejs-
ningen den 2. maj, hvor interesserede kan få 
en tur i klubbens skolebåde.

Teoriaften for elever 
på kapsejladsskolen
Som en del af undervisningen på kapsejlads-
skolen bliver alle elever på kapsejladsholdene 
inviteret til en eller to teoriaftener i april.

Bådpladsarbejde
Alle elever, der deltager på sommerskolens 
kurser, skal også deltage i klargøring af sko-
lebådene. Arbejdet skal udføres i efteråret 
efter sæsonen samt det følgende forår. For at 
få plads på sejlerskolen skal du have deltaget 
i klargøringsarbejdet for de sæsoner, du 
tidligere har været tilmeldt sejlerskolen. 

Tilmelding
Du tilmelder dig på klubbens hjemmeside 
www.kas.dk. Tilmeldingsfristen er 15. februar 
2015. 

Din tilmelding er bindende. Det er ikke 
muligt at få refunderet kursusgebyret ved 
afmelding efter tilmeldingsfristen. Kort 
efter tilmeldingsfristen fordeles pladserne 
og der udarbejdes holdplaner. I tilfælde 
af overtegning er medlemsanciennitet et 
vigtigt kriterium ved tildeling af pladser. 
Efter tilmeldingsfristen tildeles eventuelle 
ledige pladser efter først-til-mølle-princippet. 
Senest den 1. april udsendes besked om 
sejldag samt opkrævning af gebyr. 
Hvis du fortryder din tilmelding, er det vigtigt 
at du melder fra, så pladsen kan blive givet 
til en anden. Holdplanen bliver offentliggjort 
ved Forårsfesten lørdag den 18. april.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til sejlerskolen/
kapsejladsskolen eller tilmeldingen, er du 
velkommen til at sende en mail til skole@kas.
dk. Har du spørgsmål vedrørende sejladsen 
med Oui Oui kan du skrive til ouioui@kas.dk.

H Skoleudvalget
Signe Foverskov
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Velkommentil
Lasse Trøjborg Krogh 
Marianne Vejen Hansen 
Birgit Toft 
Camilla Gaardsholt Kampmann 
Jan Pedersen 
Birgitte Stocklund Andersen 
Henrik Meinertz  
Jesper Poulsen  
Bjarne Eilertsen 
Anton Bastholm Truelsen
Jørgen Aalund Søholm 
Henrik Riborg  
Jeppe Timmermann  
Frederik Bernhard Nielsen 
Jesper Jürgensen  
Peter Bergstrøm 
Mie Dæncker 
Troels Heebøll  
Susanne Engström 
Kåre Breindal 

Rita Arslan  
Martin Kruse 
Charlotte Simonsen  
Carsten Houmark 
Freja Doctor Hansen 
Pia Orloff Houmark  
Julie Fyhn  
Erik Horsgaard Hansen  
Jeanett Holmberg  
Simon Jakobsen  
Trine Marie-Louise Gravesen 
Kamilla Krontoft 
Emil Ahlmann Østergaard  
Karsten K.E. Pudselykke 
Lars Wilms  
Anders Max 
Rosenborg Nielsen  
Jeanna Ramø 
Jonas Wandschneider 
Lene Kildahl Rasmussen 

Dan Skov Jørgensen  
Heidi Foldal 
Johan Korch-Frandsen  
Karoline Birk Bjerregaard  
Sophus Bruun   
Diana Rigtrup  
Peter Bindslev Iversen 
Christina Aarup 
John Christopher Hart  
Cecilie Højmark 
Michael Kjærgaard  
Johannes Magnus   
Mette Paust-Andersen 
Mikkel Walmod Hyttel 

H Redaktionen ønsker 
god vind! 
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Sejlads i skærgården. (Foto: Amanda)

Bådejermøde
Indkaldelse til

Mød op til bådejermødet, få en hyggelig
           aften og vær med til at have indflydel-
se for aktiviteterne på bådpladserne.

Der bliver serveret kaffe og der er mulighed
for at købe øl og vand.

Dagsorden
1.  Valg af referent
2.  Søsætning forår 2015
3.  Nyt fra bådpladserne
4.  Nyt fra havnen 
5.  Ideer og ønsker for bådpladserne
6.  Eventuelt

H Bådpladsudvalget
Johnnie Rørvig

Søsætning på Kulpladsen: Lørdag 11. april kl. 07.00 til 17.30
(Samme rækkefølge som ved optagningen. Kun een dag. De små både først). 

Onsdag den 4. marts kl. 19.30 
i Jomsborg

Havnen søndag den 11. januar efter stormen Egon. Foto: Bo Ransfort
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Bestyrelsen besluttede på sit møde den
         19. november 2014 at indkøbe 1. stk 
J/70’er til klubben.

Beslutningen blev taget efter indstilling fra 
kapsejladsudvalget. Dansk Sejlunion har 
introduceret bådtypen J/70 som fremtidens 
klubbåd. Samtidig har Unionen lanceret en 
sejlsportsliga, hvor der konkurreres i denne 
bådtype blandt klubhold. Der har været 
stor interesse for dette nye initiativ, både 

blandt sejlere og i medierne. Sejlsportsligaen 
afviklede i 2014 4 stævner hvor 18 klubber 
deltog og i K.A.S afviklede vi med stor succes 
et ligakvalifikationsstævne i efteråret, hvor 20 
besætninger deltog.

Formålene med indkøbet er mange. For det 
første, at kunne tilbyde sejlads i en spænden-
de bådtype, der både er let at håndtere og 
samtidig tilbyder sjove nye udfordringer. 
Båden har f.eks. genaker og den kan komme 

K.A.S. køber sin første 

J/70’er
Informationsmøde i Jomsborg

tirsdag den 3. februar kl 19-21
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Selvbetjente sluser i Crinan 
kanalen, Scotland

op og plane på læns. For det andet giver det 
medlemmer af K.A.S mulighed for at træne sig 
op til deltagelse i sejlsportsligaen. Det kræver 
meget at kvalificere sig, da nogle af landets 
bedste sejlere deltager. Derfor er det vigtigt 
at kunne blive sejlet sammen, som et hold og 
frem for alt at have styr på boathandling’en i 
alle situationer. For det tredje er det også et 
tilbud, der vil kunne tiltrække nye medlemmer 
og især de helt unge. De mangler ofte et na-
turligt næste skridt, når de er færdige med at 
sejle i de forskellige ungdomsafdelinger, f.eks. 
i KØS.

Vi starter allerede op med sejladser fra foråret 
’15, så hvis du er interesseret i at benytte dig 
af tilbuddet skal vi snart have din tilmelding. 
For at komme ud at sejle i disse både skal 
man naturligvis være medlem af K.A.S og 
have sejlerfaring, men man behøver ikke at 
kunne stille et helt hold (et hold består af 
4 personer). vi arbejder på at udvikle et 
booking-system, så det bliver muligt både at 

tilmelde sig som hold, at blive tilknyttet et 
hold og at tilmelde sig som enkeltpersoner, 
der blot har lyst til at komme ud at sejle 
engang imellem.

Hvis du vil høre nærmere holder vi et infor-
mationsmøde den 3. februar i Jomsborg fra 
kl. 19-21. Tilmelding er ikke nødvendig, men 
skriv gerne om du kommer til kapsejlads@
kas.dk eller tilmeld dig arrangementet via 
Facebook. Der vil løbende blive orienteret 
om tilmeldingsfrister, bookingmuligheder 
osv. både på klubbens nye hjemmeside og på 
Facebook.

Vi glæder os til at se  jer!

H Mange sejlerhilsner
Sune Johansson

Kapsejladsudvalget
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Godt nytår til jer alle!
Svanemøllehavnen er kommet sikkert gennem 
nytåret og godt ind i 2015.

Svanemøllehavnen er også kommet godt over 
de 2 storme og flere gange højvande.

Igen i år har vi i vinterperioden sat en låge for 
midtermolen med adgangskontrol, således at 
der kun er adgang for de bådejere, der har 
deres båd i vandet ved midtermolen. Lågen er 
opsat for 4. vintersæson, og i den tid har der 
ikke været tyveri fra bådene på midtermolen. 

Vente –rokeringsliste 
Husk hvis du har søgt fast plads eller rokering 
til anden plads i havnen, står du på en liste 
som år efter år vil være gældende udfra din 
klubanciennitet. Hvis du ændrer adresse, tele-
fonnummer, mailadresse eller finder en anden 
båd du bedre kunne tænke dig, så husk at 
ændre det på havnekontoret og ikke kun i din 
klub. 
Tildeling af pladser
Vi begynder nu og frem til sidst i april at 
tildele pladser, så hvis man vil rokere til anden 
plads, skal vi hurtigst mulig have besked.

Sommerleje
HUSK: Betaling af sommerlejen 2015 bliver 
udsendt i januar til betaling senest 10. 
februar. Husk at se efter posten eller PBS 
omkring 1. februar - ellers kan man kontakte 
havnekontoret. 

Forsikring
Der vil forekomme stikprøvekontrol på både-
nes ansvarsforsikring. Dette igen for at over-
holde vores aftale i forpagtningsaftalen med 

By og Havn. De enkelte bådejere vil få direkte 
besked, og vi skal så bede om en kopi af for-
sikringspolicen samt kopi af kvitteringen for 
at den er betalt.

Nordhavnsvej
Som man kan se sker der lidt i og omkring 
jollebroen og det nordvestlige hjørne af 
Svanemøllehavnen. Det er en midlertidig om-
lægning af vejen således at man kan etablere 
Nordhavnsvejen helt frem til Svanemøllehav-
nen. Projektet med at omlægge vejen vil vare 
indtil udgangen af 2017 hvor det hele vil blive 
reetableret. Den videre linjeføring er endnu 
ikke fastlagt.

Fra havnens side bliver projekt Nordhavnsvej 
fulgt meget tæt og diverse informationer, der 
kan have betydning for havnens brugere, vil 
blive offentliggjort i takt med at havnen bliver 
bekendt med dem.  

H John Vestergaard
Havnefoged

Nyt fra

Havnen
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Vi er en gruppe fartglade sejlere, som er i færd med at trimme kapsejladsskolens struktur 
        og undervisningsprogram. Så bare kom an, hvis du vil først over stregen!

Tilmeldingen er åben på www.kas.dk

Har du spørgsmål eller ønsker, så kontakt Peter på m: 30 77 02 14 eller peter@kas.dk.

H Med sejlerhilsen
Kapsejladsskolen

Peter Klindt Mogensen

Kapsejladsskolen
- har åbent for tilmeldinger 

til sæsonen 2015
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2015 går til Limfjorden
Sommerturen
Sommertursholdet og Sundet har også 
       denne gang sat et mål for sommerturen. 
Vi skal til Limfjorden på en 4 ugers tur med 
start lørdag d. 4. juli 2015.

Turen giver mulighed for lange sejladser i 
første og sidste uge og kortere i de 2 midter-
ste. Limfjorden byder på flotte naturoplevel-
ser, snævre farvande, grunde og strøm. 

Det eneste den mangler er os, en flotille af 
gaffelriggere, spækhuggere og private både.
Den kan vi jo levere og i lighed med de sidste 
år inviterer vi Frem, Kv.S., og Sejlklubben 
København.

Vi håber at interessen kan vokse og give os 
lidt flere deltagere.

Fuldt hus i gaffelriggerne kræver 84 tilmel-
dinger, heraf 16 skippere. Dertil kommer 
vores spækhuggere. Så muligheden er til 
stede.

Så til alle jer, der er førere og skippere: 
Har du lyst til en tjans som skipper eller 
måske co-skipper? Har du måske et helt 
hold? Så tilmeld jer så snart det er muligt. 

H Med venlig hilsen
Sommertursholdet

Alissa, Simon og Jesper
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FAKTA
• Vi sejler i ugerne 28-31. 
 (4. juli - 1. august)
• Koordineringsmøde for  
 alle deltagere i Jomsborg, 
 K.A.S. onsdag den 
 10. juni kl. 19.00.
• 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)  
 lørdag den 6. juni.
• Skiftedag er i en let 
 tilgængelig havn.
• Pris pr. deltager: 350 kr.  
 Dertil andel af fællesudgifter.  
 (Havnepenge og mad)
• Tilmeldingen er åben på 
 www.kas.dk ca. 1. februar.



Søren Werk   60 38 47 55
Jon Bundesen (webmaster)  21 47 58 86
Margit Arentoft (BARKASSEN) ..22 12  11 35

Sidste frist for aflevering af materiale til BAR-
KASSEN 2, 2015 er den 10. februar på e-mail 
til barkassen@kas.dk medmindre andet er 
aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj opløsning 
som muligt.
Tryk Baurs Offset ......................... 44 94 93 00

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
Fest-og tursejlerudvalget  .............. fest@kas.dk
Klubhusudvalget  ........................lokaler@kas.dk
Bådpladsudvalget ................baadplads@kas.dk
Kulpladsen ........................... kulpladsen@kas.dk
Kapsejladsudvalget ............. kapsejlads@kas.dk

I N T E R N E T

F O R S I D E N

I N F O R M A T I O N S U D V A L G E T

K L U B K O N T O R
Klubkontoret har åbent om onsdagen i
februar, marts og april
Telefon og personligt kl. 16-18 

Telefon  ............................................39 20 71 72
Bank  .......................................2113 3491339585

Havnefoged John Vestergaard
Åbningstider
kl. 07.30-13.30, mandag tillige kl. 16-18
Lørdag og søndag LUKKET
Telefon  ............................................ 39 20 22 21
E-mail  ........................................ info@smhavn.dk
www.smhavn.dk ·  Strandvænget 45

Formand 
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

Kiosken har lukket i vinterperioden.

H A V N E K O N T O R

A N N O N C E R  I  B A R K A S S E N

K Ø S - S E J L S P O R T

Annoncesalg Margit Arentoft 22 12 11 35
K.A.S. medlemsblad udkommer 7 gange om året i 2015. Oplag: 1100 stk. Format A 5.
Udgivelsesdatoer BARKASSEN - 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 i S/H 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 .

J/70 sejlsportsliga kvalifikationsstævne i 
efteråret, hvor 20 besætninger deltog.
Foto: Christian Thaulow
Bagsiden: Erik Skovgaard med den ny mast til 
Oui Oui.
Foto Jørgen Sølling
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Formand
Niels Erik Andersen  35 43 44 18
Næstf., Margit Arentoft  22 12 11 35
Kasserer 
Allan Jensen  20 30 50 88 
Svend Bie  29 20 03 15
Jon Bundesen  21 47 58 86
Linda Jersin  26 27 71 06
Johnny Aa. Jørgensen  20 83 04 34
Niels Laursen  29 91 12 12 
Johnnie Rørvig  40 45 03 31 
Udvalg
Kapsejladsudvalg
Christian Thaulow  22 19 19 76 
Klubhusudvalg
Margit Arentoft  22 12 11 35
Kasserer 
Allan Jensen  20 30 50 88 
Skoleudvalg 
Johnny Aa. Jørgensen  20 83 04 34 
Bådpladsudvalg
Johnnie Rørvig  40 45 03 31
Havneudvalg
Niels Laursen  29 91 12 12
Svend Allan Olsen  23 61 75 76
Fartøjsudvalg 
Svend Bie  29 20 03 15
Informationsudvalg
Jon Bundesen  21 47 58 86
Kajakudvalg 
Christopher Pethick                   39 29 91 11
Fest-og tursejlerudvalg
Linda Jersin  26 27 71 06

B E S T Y R E L S E

U D V A L G

K . A . S .
19

Februar
3. Informationsmøde om J 70
 i Jomsborg
4. Klubaften
 Sejlads i Caribien 
11. Søulkearrangement
 Torskegilde
15. Sidste frist for tilmelding til
 sejlerskolen

Marts
4. Bådejermøde i
 Jomsborg
13. Klubbens 124 års fødselsdag
25. Generalforsamling
 Dagsorden ifølge vedtægterne
    
April
11.  Søsætning fra Kulpladsen
18.  Forårsfest
 De nye førere hyldes 
 med middag og fest
22. Informationssaften for A-hold

Maj
2. Standerhejsning
4. 1. aften på sejlerskolen

M A R T S

M A J

F E B R U A R

A P R I L



Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub · Strandvænget 43 · 2100 København Ø

Oui Oui
Ny mast til

 

Erik Skovgaard arbejder på den nye mast til Oui Oui.
Den skal nok blive færdig til sæsonstart, så vi igen 
kan se den smukke båd på vandet.


