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

Formandens
klumme

Om to måneder starter sejlsæsonen, og 
        der er meget vi skal nå inden da.

Som det fremgår af indkaldelsen et andet 
sted i bladet er generalforsamlingen i år den 
25. marts. Lige som sidste år kan regnskabet 
og beretningerne findes på hjemmesiden 
mindst to uger før generalforsamlingen og 
den røde årbog kan afhentes i klubhuset fra 
samme tidspunkt. For eksempel i forbindelse 
med klubbens fødselsdag, som vi traditionen 
tro fejrer den 13. marts.

Det er også i denne periode afslutningen på 
vinterens undervisning afsluttes – med den 
teoretiske del af duelighedsprøven for de 
medlemmer der har fulgt Navigation og Sø-
vejsregler og med Søfartsstyrelsens eksamen 
for yachtskipper kurserne.

Forårsfesten hvor vi mødes og fejrer de ny-
bagte førere bliver i år den 18. april, så sæt 
allerede nu et kryds i kalenderen.

Og så er der de udendørs aktiviteter, som hø-
rer foråret til. Bådene skal klargøres, søsættes 
og tilrigges, så vi bliver klar til den nye sejlsæ-
son. Det gælder for klubbens både såvel som 
de private både på klubbens bådpladser. 

Hvis du har en båd på gammel plads kan du 
se optagningslisterne på klubbens hjemmesi-
de og vi vil meget gerne have din opdaterede 
email så vi kan skrive til dig, hvis der skulle 
komme ændringer i planerne.

Skoleudvalget er i fuld gang med at fordele 
pladserne på sejlerskolens sommerhold efter 
at tilmeldingsfristen udløb den 15. februar. 

Hvis du af en eller anden grund ikke fik til-
meldt dig kan du prøve at kontakte skoleud-
valget så du kan komme i betragtning hvis der 
stadig er ledige pladser på enkelte hold.

Hvis du har sejlerfaring og gerne vil deltage i 
kapsejladstræning i den nye J/70 sportsbåd, 
er der mulighed for tilmelding ved henven-
delse til J/70 gruppen. Du kan se på klubbens 
hjemmeside kas.dk, hvordan tilmelding og 
sejlads kommer til at foregå.

Lad os håbe på et mildt forår med mange 
lune og hyggelige dage på bådpladsen og 
lad os så se frem til at mødes til klubbens 
standerhejsning den 3. maj.

H Niels Erik Andersen 
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Dagsorden
a.  Valg af dirigent
b.  Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
c.  Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status
d.  Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år
e.  Behandling af indkomne forslag
f.  Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år
g.  Valg af formand
h.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
i.  Valg af revisor og revisorsuppleant
j.  Eventuelt

OBS! Vi gør opmærksom på vedtægternes §7 stk. 2: 
”Stemmeret har alle myndige aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 2 måneder”.
Ad punkt e:  Indkomne forslag - ingen
Ad punkt f:  Bestyrelsen foreslår kontingentet og indmeldelsesgebyr uændret
Ad punkt g:  Formanden er ikke på valg 
Ad punkt h:  Valg af bestyrelsesmedlemmer

Margit Arentoft (næstformand) på valg  - villig til genvalg
Allan Jensen (kasserer)  på valg  - (indtrådt i perioden og vælges for et år mere)
Johnny Aa. Jørgensen  på valg - villig til genvalg
Linda Jersin   ikke på valg - ønsker at fratræde
Jon Bundesen   på valg - villig til genvalg
Niels Laursen   ikke på valg 
Johnnie Rørvig   ikke på valg
Svend Bie   ikke på valg
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Christian Thaulow 
Ad punkt i: Valg af revisor og interne revisorer
Som revisor foreslår bestyrelsen  Revipoint - statsautoriseret revisor
Som interne revisorer foreslår bestyrelsen 
    Jørgen Warming - ikke på valg
    Knud Dahl - på valg     
 

H Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling
Onsdag den 25. marts kl. 19.30

Der indkaldes hermed til
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Hvis du skal til teoretisk prøve i navigation, 
        så læs her:

Prøven bliver holdt i K.A.S. klublokaler.
Prøven strækker sig over 2 dage:

Mandag den 23. marts kl. 19.00 til 22.00 
afholdes skriftlig prøve.
Lørdag den 28. marts kl. 09.00 til 16.00 
afholdes mundtlig prøve.

Du skal tilmelde dig til din navigationslærer 
senest torsdag den 12. marts.

Den skriftlige prøve består af en 2 timers na-
vigationsopgave og en 30 minutters multiple 

choice opgave indenfor søsikkerhed, far-
vandsafmærkning, havmiljø og sømandsskab. 
Det er ikke tilladt at bruge sin mobiltelefon 
under prøven.

Den mundtlige prøve varer normalt ca. 20 
minutter og omfatter hele stoffet. Der lægges 
særlig vægt på søvejsregler og nødsignaler.

Når de skriftlige prøver er rettet, bliver tids-
plan for mundtlig prøve lagt ind på www.kas.
dk.

H Ole M. Pedersen
Skoleudvalget

Navigation
Teoretisk prøve i
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F E S T - O G  T U R S E J L E R U D V A L G E T

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 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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Skoleudvalget inviterer alle A-holdselever
       og A-holdslærere til Informationsaften. 

På aftenen møder du din lærer og dit sejl-
hold, imens vi fortæller om sejlerskolen og 
tilbuddene. Du får praktiske oplysninger om 
undervisningen og gode råd om påklædning 
til søs.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen

Informationsaftenfor sejlerskolens nye elever
onsdag den 22. april kl. 19.30 i  Restaurant Strandberg
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ForårsfestLørdag den 18. april kl. 18

Så er det atter tid tillllll ...(trommehvirvel)

Vi hylder vores nye førere og byder velkommen til jer, som er nye eller gamle på sejlerskolen!
       Anledningerne er mange! Vi glæder os til at se jer til middag og fest på 1. sal hos Restau-
rant Strandberg. Maden bliver som sædvanligt lækker og baren er fyldt op!

Menuen er:
Forret
Hjemmerøget plukket kulmule med senneps mayo, malt jord og rød skovsyre toppet med frissé 
salat.
Hovedret
Skiver af mørt, australsk oksekød med svampesauce, grønsags ragout og ovnbagte kartofler 
vendt med citron og persille.
Hjemmebagt brød.
Kaffe & kage

På utallige opfordringer har vi fået All Stars Partyband til at komme igen i år, så der er statsga-
ranti for en god fest.
Prisen for hele arrangementet er kr. 240. Drikkevarer købes i baren.
Tilmeldingsfristen er torsdag den 2. april. Der bliver rift om pladserne, så tilmeld dig allerede 
nu på www.kas.dk.
Spørgsmål kan rettes til morten@kas.dk.

Vi glæder os til at se dig!
H På skoleudvalgets vegne

Morten & Taja



8
J / 7 0

Lad mig indledningsvis slå fast, at formå- 
       let med indkøbet, således som de er 
beskrevet i indlægget i BARKASSEN nr.1 d.å., 
har min fulde opbakning. 

K.A.S. har i sin lange levetid ofte sat sit præg 
på danske og internationale kapsejladser, bl.a. 
som stævnearrangører, levering af dommere 
og andre bidrag til stævner, men også som af 
konkurrenter frygtede trofæjægere. Det kan 
man bl.a. overbevise sig om ved at studere de 
pokaler, der pryder pokalskabet i Jomsborg og 
de flotte resultater fra Guldpokalsejladserne, 
som også findes på væggen i Jomsborg. 

Man har måske gennem de senere år savnet 
aktiviteter, der kunne leve op til disse tradi-
tioner. 

Initiativet fra kapsejladsudvalget varsler derfor 
en mulig tilbagevenden til at K.A.S. igen kan 
være med i front ved kapsejladsstævner. 

Det er imidlertid, på det afholdte informa-
tionsmøde om projektet den 3. februar d.å. 
kommet frem, at den indkøbte J/70’er vil 
kunne stilles til rådighed for klubmedlemmer i 
strid med hvad, der hidtil har været gældende 
for bemanding af klubbens både, jf. bl.a. det 
gældende reglement for benyttelse af klub-
bens både. 

”Sejlerfaring er nødvendig”, står i den flyer, 
som kan hentes på klubbens hjemmeside. 

Men hvad betyder det? 
Efter det for mig refererede fra mødet betyder 
det bl.a., at det ikke er nødvendigt at have 
den teoretiske del af førerprøven. 

Det forekommer mig at være alvorligt i mod-
strid med den holdning til ansvaret for at 
færdes på søen, som hidtil har kendetegnet 
klubben og især været arbejdet med i sejler-
skolen.

”Kun en tåbe frygter ikke havet”.
Vores sejlerskole opnåede i 2013 at blive 
certificeret. Det blev den kun fordi man også 
kunne dokumentere, at uddannelsen inde-
holdt uddannelse i sikkerhed til søs. 

Det er derfor uforståeligt, at man i kapsej-
ladsudvalget vil give køb på de sikkerheds-
mæssige krav og holdninger, som hidtil har 
præget klubbens arbejde og endog negligere 
de mindre krævende anbefalinger som Dansk 
Sejlunion giver om duelighedsprøve med 
prøve i de teoretiske discipliner (navigation, 
søvejsregler, søsikkerhed etc.) og i praktisk 
sejlads. 

Kan vi være det bekendt? 

H Hans Henning Eriksen 
Forhenværende sommerlærer

Sikkerheden?
Skal der nu gives køb på

Indkøb af J/70 til klubben
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Kære Hans Henning Eriksen
Tak for opbakningen til købet af J/70 – og 
tak for dit engagement i klubbens sikkerhed. 

De særlige regler til førere og gaster på J/70-
eren er stadig under udarbejdelse, men det er 
helt korrekt, at bestyrelsen har valgt at lytte 
til initiativgruppen og også give sejlere, der 
kan dokumentere solid sejlerfaring, mulig-
hed for at være skippere. Den model, som 
bestyrelsen sammen med initiativgruppen 
arbejder med, tager udgangspunkt i en særlig 
prøve for de førere, der ikke har klubbens 
førerprøve. Også de førere, der har klubbens 
førerprøve, skal i øvrigt vise, at de forstår at 
håndtere en sådan type både.

Når initiativgruppen har indstillet til bestyrel-
sen, at der skabes en lidt videre adgang for 
sejlere, der har solid sejlerfaring andre steder 
fra, så skyldes det, at man gerne vil give ad-

gang til dygtige sejlere, der f.eks. er flyttet til 
København efter at have fået deres sejlerfa-
ring og sejldokumentation andre steder.

Der er i øjeblikket i sejlandsreglementet sær-
lige muligheder for at give dispensation for 
klubbens førerprøve, ”når det vurderes, at der 
foreligger kvalifikationer, som modsvarer de 
krav, som man stiller for at kunne bestå klub-
bens førerprøve”, og der er for spækhuggerne 
en bredere mulighed for tilladelse til skippere, 
der ikke har klubbens førerprøve. Bestyrelsen 
mener dog, at i stedet for at læne sig op ad 
disse regler er mere hensigtsmæssigt at udar-
bejde et særligt reglement for J/70.

J/70-eren udstyres i øvrigt ikke med lanter-
ner og der planlægges kun at bruge den til 
træning og kapsejlads i Svanemøllebugten og 
på udlagte baner.

H Med venlig hilsen
Svend Bie, fartøjschef

Opbakning
God
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Hej Sejlere i K.A.S. 

Dette års sommertur går som i 
sikkert ved til Limfjorden. 
Vi sejler igen sammen med 
Sundet. Desuden inviterer 
vi Frem, Kv.s og Københavns 
Sejlklub.

Turen er på 4 uger, med start 
d. 4.7.2015. Tilmelding sker via 
hjemmesiden.

Sidste års tur til den svenske 
skærgård bliver svær at slå, 
men vi kunne jo prøve. 

Og hvis Du melder dig som 
gast, co-skipper eller som 
skipper, kan det ikke gå galt.

Hop i det digitale blækhus og 
giv dit bidrag til en fantastisk 
tur. 
Vil du undvære Anholt og 
Læsø? Mariager fjord og Fur? 

Nej vel.

H Sommertursgruppen
Alissa, Simon og Jesper

Se også den fine 4-siders 
artikel i Sejler  

omkring sidste 
års sommertur. 

Det Jyske
Sommertur 2015 til 
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Sejlads i skærgården. (Foto: Amanda)

Middelgrunden
Nye ejere af 

Spejderne overtager fra 1. april Middelgrundsfortet i Øresund, der er verdens største 
       søfort.

Planen er at omdanne det til et center for børn og unge, kaldet Ungdomsøen, og Nordea-
fonden og A.P Møller-fonden har støttet projektet med 20 millioner kroner.

Det Danske Spejderkorps har taget initiativ til projektet, og planen er at oprette en fond, som 
skal stå for oprettelse og drift af Ungdomsøen.

Unik placering giver muligheder

- Middelgrundsfortets unikke placering og omgivelser, der ligger langt fra hverdagens rammer, 
er en kreativ med- og modspiller, når børn og unge udfordrer sig selv og hinanden, siger David 
Hansen, der er spejderchef i Det Danske Spejderkorps.

Planen er at bruge de næste måneder på at udvikle de enkelte elementer på Ungdomsøen, som 
også andre organisationer og foreninger skal kunne bruge.

Set på DR Nyheder - nu kan vi måske endelig komme derind!

H Redaktionen
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Foråret nærmer sig. Vi skal til at klargøre 
      vores både, som søsættes den 11. april. 
Første løft er kl. 07.00 og bådene søsættes 
i samme rækkefølge, som ved optagningen. 
Det vil sige de små både først.

Det foregår igen med den store mobilkran, 
Som sædvanen er på Kulpladsen, har vi fore-
taget kvalitetskontrol af vores arbejde. Vi har 
nu i mange år brugt metoden, som i Sund-
hedsvæsenet kaldes ”utilsigtede hændelser”. 
Her analyserer og evaluerer vi alle de uund-
gåelige hændelser, som vi har, så vi kan lære 
af dem. De bliver lagt åbent frem, og det har 
gjort, at vi har lavet nogle arbejdsgange om.
Indberetning af en”utilsigtet hændelse” har 
ingen konsekvens for den, som indberetter, 

men bruges udelukkende som et analyseværk-
tøj for at nedbringe uheld. Vi bør alle se på 
hændelserne, analysere dem og evaluere på 
dem, så de forhåbentligt ikke sker igen. Var 
der noget vi overså, kunne vi have gjort det 
anderledes, eller var der noget vi glemte? Der 
kan være mange årsager, men lad os, som
håndterer både, hjælpe hinanden, så vi alle 
kan blive klogere og blive i stand til at løfte 
kvaliteten i fællesskab. Det vil jeg se frem til. 
Det kan kun være i alles interesse at få leveret 
den bedste vare.

Jeg glæder mig til at se jer iført arbejdsglæde 
og godt humør.

H Anne Ahlgreen
Kulpladsen@kas.dk

Søsætning
Før forårets 
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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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Klubmiddag
Restaurant Strandberg serverer

kl. 18 inden generalforsamlingen
I forbindelse med generalforsamlingen den 25. marts serverer Restaurant Strandberg klub-
     middag bestående af:

Skiver af mør oksesteg med hjemmelavet bearnaise og dagens ovnbagte kartoffel 
hertil en skål med blandet salater/grønt med viniagrete. 

Chokolade fondant med blåbær creme og mynthe - Kaffe.

Klubpris kr. 175,- pr. kuvert.
Tilmelding til Margit på margit@kas.dk senest den 23. marts kl. 12.

H Vel mødt
Margit Arentoft
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Halvtaget
Hvad er det der foregår under

på Bådpladsen?
 

Ja, hvad kan man få tiden til at gå med, så-
      dan et råkold dag i februar på bådplad-
sen?

Nogen laver skolebåd, - Erik Skovgård og 
Svend Allan er i gang med en større renove-
ring af Ydun, herunder nye fender og skvat-
bordslister og ikke mindst udskiftning af det 
meste af øverste bord i styrbord side, samt 

pålægning af ny glasfiber på dækket. 
Bo Ransfort har kastet sig over at fremstille 
og skifte spanter og meget andet i egen båd. 
Kede sig behøver man ikke. Kig forbi, - der 
drikkes kaffe i ”Oasen” 13.30.

H Erik, Svend Allan, Bo og Erik
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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

Onsdag den 4. marts kl. 19.30 
i Jomsborg
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S E J L A D S  M E D  G A F F E L R I G G E R E

Der er tradition for at søulkene samles
        flere gange under vinterhalvåret både til 
museumsbesøg og til et godt måltid. 

Julefrokosten er et fast punkt på programmet, 
og den var også i december et vellykket ar-
rangement med mange deltagere. Det gode 
ved frokosten er, at søulkene selv laver ma-
den. Alt fra laks og leverpostej til æbleflæsk 
og ris a la mande. Og hjemmegjorte rødbeder. 

I januar var der så besøg på Orlogsmuseet, 
hvor vi bliv vist rundt i den aktuelle udstilling 
”Under fælles flag”, i anledning af at det er to 
hundrede år siden at Norge forlod Danmark. 

I februar var det så tid til Torskegilde, også et 
måltid som tilberedes af dygtige søulke kokke 
og som indtages i Jomsborg. Stort fremmøde, 
god appetit og højt humør.

Det næste arrangement 18. marts bliver en 
nyskabelse. Her vil to søulke, et ægtepar, 
fremlægge en del af deres bogsamling af 
maritim litteratur. Det bliver spændende at se 
om der er interesse for at snakke bøger. 

Alle er velkomne til at tage sine bøger med. 
Og så skal vi tilmed møde den dygtige 
modelskibsbygger, som har lavet den smukke 
model af den gaffelrigger, som nu står i 
Jomsborg.    
 

S Ø U L K E
Sejlads med gaffelriggere

sponsor

  
Knud Erik Gleie

   22334001
Ole Risgaard
39298979

Søulkenenes vinteraktiviteter

Svend  Aage Linde
39293929

Mesterkokkene Sten og Torben i aktion



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 3, 2015 er den 15. marts på e-mail 
til barkassen@kas.dk med mindre 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
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 begynder med weekendåbent i april.

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. april, 1. juni, 20. august, 1. oktober og 1. december.
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Foråret i sigte
Foto: Niels Laursen.

Bagsiden: Besøg på Christiansborg
Foto: Johnny Aa. Jørgensen.
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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 .
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Marts
4. Bådejermøde i
 Jomsborg
12. Tilmelding til navigationsprøve
13. Klubbens 124 års fødselsdag
 Reception i Jomsborg
18. Søulkearrangement
18. Bestyrelsesmøde
23. Skriftlig navigationsprøve
25. Generalforsamling
 Dagsorden ifølge vedtægterne
28.  Mundtlig navigationsprøve
    
April
11.  Søsætning fra Kulpladsen
18.  Forårsfest
 De nye førere hyldes 
 med middag og fest
22. Informationssaften for A-hold

Maj
3. Standerhejsning
4. 1. aften på sejlerskolen

M A R T S

M A J

A P R I L
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Nytårstur
med specialrundvisning 
på Christiansborg

Spændende og utraditionel omvisning af David.
Der er faktisk rigtig flot med mange fantastiske detaljer.


