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Formandens
klumme

Når dette læses er påsken overstået og de
        første både er ved at blive søsat.

Der har været afholdt bådejermøde og gene-
ralforsamling, vi har fejret klubbens fødsels-
dag den 13. marts og prøven der afslutter 
vinterens undervisning i navigation og søvejs-
regler er overstået.

Den næste store begivenhed er forårsfesten, 
hvor vi mødes omkring fejringen af de nye 
førere, som har gennemgået klubbens under-
visningsforløb og skal have overrakt klubbens 
førerbevis.

Det næste fikspunkt i kalenderen er stander-
hejsningen den 3. maj hvor vi mødes kl. 
08.55 og sætter flag og stander kl. 09.00, 
og inden da skal vi have afsluttet vinterklargø-
ringen af klubbådene, så de kan være klar til 
sejlads umiddelbart efter standerhejsningen.

Desværre bliver der ikke båddåb i forbindelse 
med standerhejsningen, da J/70 båden først 
leveres i den efterfølgende uge.

Og når vi så er kommet i gang med under-
visning på sejlerskolen, kapsejladstræning i 
spækhuggere og J/70 og vi har fået skudt 
til start i de første onsdagskapsejladser, er 
sejlsæsonen 2015 for alvor i gang.

Og så er der blot tilbage at vi kan glæde os 
til weekendsejladser og sommertogt. Den 
første fælles weekendtur i år er K.A.S.-træffet 
den 12.-14. juni.

Med ønsket om en god sejler-sommer 2015.

H Niels Erik Andersen 

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

På aftenen møder du din lærer og dit sejlhold, 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



F E S T - O G  T U R S E J L E R U D V A L G E T
3

Standerhejsning
- Våren går gennem Svanemøllehavnen

Så skal sejlersæsonen indledes med stan-
        derhejsning. 
Søndag  3. maj 2015 
Uanset om du er helt ny i klubben, og lige har 
sat dine ben i en gaffelrigger, eller en garvet 
ulk med sydvesten groet fast til hovedbunden, 
skal vi igen indvie sæsonen med manér i K.A.S.s
ånd med Standerhejsning. 
Vi mødes kl. 8.55 ved Standermasten.
Præcis kl. 09.00 affyres kanonen og flag og 
stander sættes. Så er sæson 124 skudt igang! 
Morgenmad indtages derefter i fællesskab i 
Jomsborg med morgenbrød, kaffe og en skål 
for klubben. 

Så gøres der klar til at sejle ud af havnen.
Kl. 11 hilses på formanden på Nordmolen og 
derefter sejles i fælles flok mod Trekroner. 

Nogle ræser derover i kamp mod tiden og an-
dre kapsejlere; andre nyder vinden, bølgerne 
og synet af en stor flok sejlbåde cruisende 
mod et mål i det fjerne. 
Vi samles ovre på Trekroner, og indtager sam-
men medbragt mad på et udsøgt sted på for-
tets skønne områder. 
Der vil så være lejlighed til at besigtige fortet 
det tog 42 år (1786-1828) at opføre; forstyr-
ret af både Slaget på Reden og Det engelske 
bombardement af København. 
Morgenmad - pris per person 50 kr.
Afregnes kontant på stedet.
Frokost med drikke til indtagelse på fortet 
skal I selv medbringe.

Fest-og tursejlerudvalget sørger for kage til 
kaffen.

Så mød op til Standerhejsningen, og se hvor 
mange både der også har lyst til at sejle ud 
og mærke historiens og vindens sus.

Tilmelding til morgenmad på fest@kas.dk 
senest den 29. april kl. 12.

H Med venlig hilsen
 Fest- og tursejlerudvalget

Judy, Hanne og Jørgen
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J/70 - flere detaljer
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Som beskrevet i flere numre af BARKAS- 
        SEN har K.A.S. investeret i en J/70’er. 
Nedenfor får du lidt flere detaljer om boo-
kingmuligheder, priser mv.

Den nye båd 
I K.A.S. har vi investeret i vores første J/70’er 
og kan derfor nu tilbyde medlemmer af klub-
ben sejlads i den samme type båd, som dem 
de sejler med i den nye sejlsportsliga.

Bådene er de såkaldte J/70’ere (som den på 
billedet). Det er en moderne planende sports-
båd, der kan sejle hurtigt og stiller krav til 
sejlernes færdigheder. 

Ideen
Der er mulighed for, at fire gode venner, der 
gerne vil sejle en gang imellem, men ikke har 
tid til at gå til sejlads hver uge, kan komme på 
vandet.

Man bliver screenet enten som skipper eller 
som gast (sejlerfaring er nødvendig).
Herefter betaler man enten for at booke bå-
den pr. gang eller for at sejle fast i en sæson, 
på et hold som man tildeles en plads på. 

Det er muligt, at booke tid, hvis man en dag 
bare har lyst til at sejle ræs. Der er mulighed 
for at træne målrettet (som hold) for at kvali-
ficere sig til deltagelse i sejlsportsligaen.

Camilla og Lars, der har meldt sig til og har 
betalt entry fee fortæller hér om baggrunden 
for at de har meldt sig til:

Camilla Treldal Jørgensen: “Det er sjovt at 
være med, når noget nyt starter op. Og så 
bliver det spændende at lære en helt ny 
bådtype at kende”.

Og Lars Espersen supplerer: “Det er et spæn-
dende initiativ som viser at K.A.S. også ræk-
ker ud, til en bredere kreds af medlemmer og 
samtidig tilbyder nye bådtyper. Jeg håber at 
komme til at prøve en ny/moderne bådtype 
som på samme tid er forholdsvis let at hånd-
tere og kan sejle hurtig. “Min baggrund er at 
jeg har været medlem i knap 20 år men ikke 
har taget klubbens sejlerskole, da jeg har sej-
let i private både og havde sejlerfaring fra 
tidligere”.

Sådan gør du for at komme til at sejle
1. Du skal være medlem af K.A.S.
2. Betal 300 kr. i entry fee.
3. Book en fast sejltid med angivelse af tids-
punkt, medlemsnummer og hvem du gerne vil 
sejle sammen med senest den 15. marts. For 
efterårssæsonen er det det senest d. 15. juni.
4. Hvis du vil ud at sejle en gang imellem, så 
kommer der snart en bookingside på hjem-
mesiden, men indtil da kan man skrive til 
J70@kas.dk 

De faste sejltider i denne sæson blev fordelt 
efter lodtrækning i Jomsborg mandag den 16. 
marts. Hvis du har et hold og I gerne vil ud 
og sejle eller hvis du selv er interesseret i at 
sejle på et fast hold er det dog stadig muligt 
at skrive til j70@kas.dk og høre om mulighe-
derne.

I skrivende stund er der 5-6 faste hold til 
forårssæsonen.

Hvornår kan båden bookes?
Bådene kan bookes alle ugens dage i følgen-
de slots:
Sejltider forår (april-juli): 9.00-12.00, 
12.00-15.00, 15.00-18.00 og 18.00-21.00 
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Sejltider efterår (august-oktober): 9.00-
12.00, 12.00-14.30, 14.30-17.00 og 17.00-
21.00. 

Sæsonbooking
Man kan booke en båd enten til forårssæso-
nen eller efterårssæsonen. Forårssæsonen 
starter den 1. maj og kører frem til den 
30. juni. Mens efterårssæsonen kører fra 1. 
august og frem til 1. november. 

Prisen for fast bådtid pr. person:
Forårssæson: 520 kr.
Efterårssæson: 845 kr.
Dette betyder at du betaler 65 kr. pr. gang.

Frist for tilmelding til fast tid
Forårssæsonen: 15. marts 
Efterårssæsonen: 15. juni.

Ad-hoc bookinger
Ønsker du ikke at booke en fast tid men iste-
det at have fleksibiliteten, vil du kunne booke 
de ledige tider på vores bookingssystem som 
vil blive offentliggjort i midten af april. 
Prisen for en ad-hoc booking: 320 kr. pr. båd 
ud over “entry-fee”.
Dette betyder at du betaler 80 kr. pr. person 
hvis I er 4 personer ombord.

Entry Fee kan betales via dette link: www.
dtilmeld.com/Event/?EventID=1579

Der vil løbende blive informeret om projektet 
og alle de nye muligheder på K.A.S.s hjemme-
side og på Facebook.

Kapsejlads i øvrigt
J/70’eren er et supplement til alle de øvrige 
kapsejladsaktiviteter der foregår i K.A.S. Det 
er kap-skolen og så arrangerer vi stævner. Fra 
J/70-gruppens- og kapsejladsudvalgets side 
vil vi gerne opfordre klubbens medlemmer til 
at støtte op om disse aktiviteter. Hvis du f.eks. 
ikke føler dig helt klar til at sejle J/70’er men 
gerne vil sejle i båden på sigt, så er kapsej-
ladsskolen et rigtig godt sted at starte.

Du kan også deltage som official til vores 
stævner.

Åbne Kjøbenhavnske Mesterskaber, der afhol-
des 30.-31.maj 2015.
Stævne i forbindelse med Øresundsugen, der 
afholdes 8. august 2015.
Internt Kvalifikationsstævne til sejlsportsli-
gens 2. division, der afholdes 5. september 
2015.

Man ikke behøver have prøvet det før for 
at hjælpe. Der er masser at lære og du er i 
trygge hænder fra erfarne folk. Og som en 
ekstra bonus, så giver det øget socialt sam-
menhold i klubben.

Hvis du er interesseret i at hjælpe med ved 
stævner, så skriv til kapsejlads@kas.dk

Mange forårssejlerhilsner

H Sune Johansson
Kapsejladsudvalget
J/70 styregruppen
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Formål
Formålet med sejlads i K.A.S.s J/70 er at 
K.A.S.s medlemmer kan dygtiggøre sig i, og 
deltage i, kapsejlads i en moderne kølbåd, 
samt at styrke sammenhold og aktiviteter på 
tværs af aldersgrupper i K.A.S. Samtidig skal 
J/70, sammen med klubbens øvrige tilbud, 
medvirke til at styrke kapsejladskulturen i 
K.A.S. 
1. Bådens anvendelse
Båden må kun anvendes til kapsejladstræning 
og kapsejlads, samt aktiviteter forbundet her-
med.
1.1. 
Båden må kun sejles i dagslys. Dette gælder 
også distancekapsejladser, uanset varigheden 
af kapsejladsens længde i øvrigt.
1.2. 
Ved træning i båden må der kun sejles inden 
for et sejladsområde i Svanemøllebugten, som 
begrænses mod nord af breddeparallellen 
igennem Skovshoved Havn og mod øst af me-
ridianen igennem Stubbens østligste punkt.
1.3. 
Manglende overholdelse af nærværende reg-
ler vil medføre påtale og i grovere tilfælde 
udelukkelse fra sejlads i en periode nærmere 
bestemt af bestyrelsen. Grov uagtsomhed 
eller tilsidesættelse af godt sømandskab kan 
medføre erstatningsansvar.

2. Personer der kan sejle bådene
Alle der sejler i K.A.S.s J/70 skal være medlem 
af K.A.S. Sejlklubbens sportsbåde kan sejles 
af skippere og gaster, efter betaling af tilmel-
ding og godkendelse som skipper eller gast 
efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer. 

Se Clearingsprocedure.
3. Sådan kommer du ud at sejle
For at kunne booke båden indbetales et årligt 
tilmeldingsgebyr, som giver adgang til at boo-
ke sejltider ad hoc eller for en sæson af gan-
gen (forår og/eller efterår). Tilmeldingsgeby-
ret samt priser for sæson- og ad hoc booking 
fastsættes en gang årligt af J/70 styregrup-
pen og vil fremgå af klubbens hjemmeside.

3.1. Sæsonbooking
Året er inddelt i to sæsoner - forår fra april til 
juni og efterår fra august til oktober.
Ved sæsonbooking betales for en fast sejltid 
i den pågældende sæson. J/70 styregruppen 
annoncerer når der åbnes for sæsonbookin-
ger, og det er efterfølgende muligt at lave en 
forespørgsel på booking af en fast ugentlig 
sejltid. Betaling for sæsonbooking finder sted 
ved sæsonstart og er en forudsætning for 
tildeling af sejltiden.

Den endelige inddeling af hold og tildeling 
af tider foretages endegyldigt af J/70 styre-
gruppen. Ved enslydende ønske om fast sejl-
tid fra flere hold, tildeles sejltid ved lodtræk-
ning blandt de hold, der har indgivet ønske 
om sejltiden indenfor tilmeldingsfristen. 

Lodtrækningen foregår i klubben umiddel-
bart efter tilmeldingsfristens udløb (dato 
annonceres på klubbens hjemmeside), og 
lodtrækningen kan overværes af klubbens 
medlemmer.
Personer der ved booking har tilmeldt sig 
som hold, vil blive tilbud sejltid som hold.

Sejlads i K.A.S.sJ/70’ere
Regler for
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3.2. Ad hoc booking
Hvis ikke en fast ugentlig sejltid ønskes, er 
det muligt at fortage ad hoc bookinger i de 
tidsrum, hvor der ikke er faste bookinger. Ad 
hoc booking finder sted via J/70 bookingsy-
stemet, som kan findes via klubbens hjemme-
side. Der betales for ad hoc booking i forbin-
delse med bestilling af sejltid, og bookingen 
er først gyldig når betaling er registreret af 
klubben.
4. Tilmelding for sæson
4.1. Tilmelding som hold
Ved sæson tilmelding er det muligt at tilmel-
de sig som hold. Et hold består af min. 4 per-
soner. Holdet skal bestå af mindst en skipper 
og alle på holdet skal være clearet, jf. neden-
stående.
4.2. Tilmelding som skipper
Ønsker man ikke at tilmelde sig som hold kan 
man booke sig ind som skipper med ønske 
om en fast sejltid - tilmelding som skipper for 
en sæson. Tilmeldes man som skipper for en 
sæson vil man blive forsøgt sat sammen med 
gaster som ønsker samme sejltid. For at få 
tildelt sejltiden skal der kunne sammensættes 
en besætning på en skipper og minimum to 
gaster.

4.3. Tilmelding som gast
Ønsker man ikke at tilmelde sig som hold kan 
man booke sig ind som gast med ønske om 
en fast sejltid - tilmelding som gast for en 
sæson. Tilmeldes man som gast for en sæson, 
vil man blive forsøgt sat sammen med en 
skipper og andre gaster der ønsker samme 
sejltid. For at få tildelt sejltiden skal der kun-
ne sammensættes en besætning på en skip-
per og minimum to gaster.
5. Booking
Tilmelding til sejlads i K.A.S. J/70 skal ske ved 
udfyldelse af tilmeldingsblanket eller henven-
delse til J/70 styregruppen som findes via 
klubbens hjemmeside.
Reservation af sportsbådene sker via boo-
kingsystemet på klubbens hjemmeside, men 
er kun tilgængelig for godkendte medlemmer, 
som har betalt tilmeldingsgebyr og er god-
kendt i forbindelse med clearingsprocedure.
6. Krav til besætning under sejlads
Der skal altid være mindst én godkendt skip-
per på hver båd. Bådene skal i øvrigt, under 
sejlads, være bemandet med den besætning, 
som skipper finder nødvendig for sikker sej-
lads. Enkeltmandssejlads er ikke tilladt.
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6.1. Krav til skipper ombord
Skipper skal være clearet og registreret som 
sådan. Skipper er kontaktperson i forbindelse 
med sejlads og har det endelige ansvar for at 
båden afleveres som beskrevet herunder samt 
at eventuelle skader, fejl eller mangler indbe-
rettes til den bådansvarlige. Se efterfølgende 
clearing som Skipper. 
6.2. Krav til gaster ombord
Gaster som deltager i sejlads i klubbens J/70 
skal være godkendt og have deltaget i mindst 
et af de af klubben afholdte “Kend båden”-
arrangementer. Se efterfølgende for yderli-
gere information om procedure for clearing 
som gast.
7. Deltagelse i ”kend båden”
For at kunne tilmelde sig J/70 sejlads kræves 
det at man som medlem af K.A.S. har deltaget 
i et “Kend båden” arrangement og dette er 
registreret “godkendt” af en bemyndiget fra 
J/70’er-udvalget.
8. Sejladstider
Sejladstiderne er fordelt på to sæsoner. En 
forårssæson og en efterårssæson.
Ved endt sejltid skal båden være klar til 
overlevering, det betyder med mindre andet 
er aftalt med den overtagende besætning, at 
båden ligger på sin havneplads afrigget  og 
afleveret som beskrevet under “Aflevering af 
båden”.
8.1. Sejltider forår (april-juni): 9:00-
12:00, 12:00-15:00, 15:00-18:00 og 18:00-
21:00 (solnedgang).
8.2. Sejltider efterår (august-oktober): 
9:00-12:00, 12:00-14:30, 14:30-17:00 og 
17:00-21:00 (solnedgang).
9. Føring af protokoller
Før afgang skal skipper i sejladsprotokollen 
(som findes via hjemmesiden) anføre: skip-
pers medlemsnummer, navn på samtlige be-
sætningsmedlemmer, sejladsens formål, samt 
forventet hjemkomst til Svanemøllen.
10. Aflevering af båden
Båden skal afleveres i overensstemmelse med 
den afleverings-checkliste, der findes i båden. 

Afleverings-checklisten kan også findes på 
klubbens hjemmeside.
11. Deltagelse i kapsejladser
Deltagelse i udenbys kapsejladser kan kun ske 
efter aftale med den ansvarlige i J/70 styre-
gruppen.
12. Indberetning og udbedring af skader
Alle havarier, herunder enhver grundstød-
ning, skal straks ved hjemkomst indføres i 
sejladsprotokollen og den bådansvarlige skal 
underrettes.

Inden båden forlades er skipper ansvarlig 
for at udbedre småskader pådraget under sej-
lads. (Småskader kunne være en ødelagt blok 
eller en sjækel der er faldet overbord. Der fin-
des en værkstøjskasse tilhørende båden som 
indeholder mindre reservedele som sjækler, 
blokke og gaffatape.)

Skader der ikke umiddelbart kan udbedres, 
skal forsøges begrænset så vidt det er muligt 
og straks indberettes som beskrevet på afle-
verings-checklisten.

Hvis der er tale om en hændelse, der kan 
medføre en forsikringssag, skal klubbens 
skadesrapport udfyldes, og der skal tages 
kontakt til fartøjschefen, som sørger for at 
anmelde skaden til forsikringsselskabet.
13. Kontaktperson
Den til enhver tid ansvarlige kontaktperson
for J/70 sejlads samt bådene fremgår af 
klubbens hjemmeside: www.kas.dk - se under 
kapsejlads.
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Introduktion til båden
Alle der ønsker at sejle K.A.S.s J/70 skal gen-
nemgå et ”kend båden-arrangement”, uanset 
om de ønsker at sejle som skipper eller gast. 
Kend båden arrangementer introducerer sej-
lerne til bådens håndtering, funktioner og 
manøvrer. J/70 styregruppen sørger for 
afholdelse af kend båden-arrangementer 
efter behov. Arrangementer gennemføres af 
en eller flere af J/70 styregruppen udpegede 
personer.

Sejlads som gast
Gaster skal have gennemført kend båden-
arrangement. Derudover forudsættes det, at 
gaster har grundlæggende sejleregenskaber, 
men der stilles ikke krav om dokumentation 
for sådanne. Ved sejlads er det skippers 
ansvar at sikre at båden bemandet med den 
besætning, som skipper finder nødvendig for 
sikker sejlads (jf. reglementets pkt. 6). Gaster 
skal i øvrigt vise de kan gennemføre en for-
svarlig mand-over-bord-manøvre.

Sejlads som Skipper
Sejlere der kan cleares som skipper til K.A.S.s 
J/70:
1. Sejlere med K.A.S. førerprøve
2. Sejlere med duelighedsbevis fra anden 
sejlklub og med dokumenteret sejlerfaring 
svarende til minimum to sæsoners sejlads.
For begge kategorier gælder at sejlere ved 
testsejlads skal cleares til at blive j/70 skip-
per.
Undtagelsesvist kan sejlere uden dueligheds-
bevis med solid dokumenteret sejlerfaring 
cleares som skipper efter aflæggelse af prø-
ver, der viser, at sejleren såvel praktisk som 
teoretisk har et niveau svarende til klubbens 
førerprøve på de områder, der er relevant for 
sejlads med J/70. 

For begge kategorier af sejlere gælder, at de 
ved en testsejlads skal cleares til at blive J/70 
skipper.
Alle clearingssejladser vil følge standarderne 
for den praktiske del af Søfartsstyrelsens 
Duelighedsprøve.
Testsejladsen forestås af en testansvarlig ud-
peget af bestyrelsen i samarbejde med J/70 
styregruppen.

Ved clearing evalueres testsejladsen af en af 
klubbens bemyndigede censorer ELLER af en 
af bestyrelsen og bemyndiget censor god-
kendt person tilknyttet J/70 styregruppen.
Alle testsejladser består af følgende elemen-
ter, der skal gennemføres på tilfredsstillende 
og sikker vis:

A. Redegøre for teoretisk viden svarende til 
kravene opstillet for Søfartsstyrelsens speed-
bådskørekort.
B. Havnemanøvrer ved udsejling
C. MOB-manøvre
D. Udvisning af tilfredsstillende kendskab til 
søvejsreglerne, specifikt søvejsreglernes regel 
12-18.
E. Gennemsejling af en kort op/ned bane
F. Havnemanøvrer ved indsejling

For at blive clearet som skipper ved testsej-
lads skal sejleren gennemføre testsejladsen 
tilfredsstillende ved at udvise sikker sejlads 
og godt sømandsskab.

Såfremt den testansvarlige finder at sejleren 
har gennemført testsejladsen på sikker og 
betryggende vis melder de testansvarlige 
dette til J/70 styregruppen, hvorefter sejleren 
registreres som J/70 skipper. 

H Kapsejladsudvalg
Christian Thaulow

Clearingsprocedure
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ForårsfestenLørdag den 18. april kl. 18

Vi ses til

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!

Efter middagen indtager ”All Stars Partyband” scenen.

Er du nødt til at melde afbud eller håber du på en afbudsplads, så kontakt Morten Ingerslev på:
morten@kas.dk

Vi glæder os til at se dig til et brag af en fest!

H På skoleudvalgets vegne
Morten & Taja

K.A.S.-træffetWeekenden 12.-13. juni
Igen i år afholder vi forårstræf med mulighed for at møde mange gode sejlervenner. 
    Vi er i gang med at planlægge en sejltur til Sletten Havn, hvor vi har booket os ind i Kabys-
sen. Vi skal have en 2-retters menu i størrelsesorden 180-200 kr. pr. hoved samt drikkevarer for 
egen regning.

Fredag aften mødes vi i Vedbæk havn. kl. 21.00 for at drikke rødvin, spise chips og fortælle 
gode sejlerhistorier.

Afsæt allerede nu weekenden og følg med på hjemmesiden omkring den videre planlægning.
Det plejer at være rigtig sjovt og hyggeligt.

H Med sejlerhilsen
Anne og Margit

Fest-og tursejlerudvalget
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Søsætning 2015
Johnnie Rørvig orienterer. Ansvar for søsæt-
ning er overgået til havnen, hvilket ikke med-
fører praktiske ændringer. Bådpladsen passes 
fortsat af medlemmerne ved frivilligt arbejde. 
Udskiftning/renovering af halvtaget på gamle 
plads er forestående, dog udført af professio-
nelle (overslag 100-200.000,-). 

Ønsker om ændring af søsætningstidspunkt 
mailes til kas@kas.dk, men nødigt. Ændringer 
er i praksis irrelevante på Kulpladsen. Sidste 
udgave af søsætningslister sendes pr. mail. 

Det foreslås at skader analyseres som utilsig-
tede hændelser for at blive klogere. 

Havnefogeden oplyser at der altid under ar-
bejde i havnen foretages arbejdspladsvurde-
ring, herunder analyse af fejl og skader. 

Løse stiger, der ikke er fastbundet foroven, 
er et tilbagevendende problem. Arbejdsska-
desstyrelsens regler gælder også for frivilligt 
arbejde.

Nyt fra havnen
Havnefogeden fortæller at der aktuelt intet 
sikkert nyt er om den nye Nordhavnsvej/tun-
nel. Der er nu en mindre reduktion af jolle-
pladser, men dette kompenseres og ved gen-
etablering kommer der y-bomme. Niels Erik 
Andersen, der deltager i dialoggruppen som 
forhandler med By og Havn, fortæller at der 
efter borgermøder i april/maj i år udarbejdes 
en VVM (Vurdering af Virkningerne på Miljø). 
Dette forventes afsluttet ultimo 2016. I VVM 
indgår bl.a. betydningen for klublivet i hav-
nen. Dialoggruppen håber at der under byg-

geriet kun lukkes en del af havnen og at der 
bevares gennemsejling. Realistisk set går det 
nok nærmere i retning af at Kalkbrænderi-
havnen og Svanemøllehavnen lukkes i mindst 
2 år. Bådene forventes overført til et land/
havne areal på Prøvestenen, dog med plads-
mangel. 

Det skulle være sikkert at vi får havnen til-
bage og der sker intet de første 2 år. Der er 
mange rygter, men rimeligt konkrete oplysnin-
ger kommer på havnens hjemmeside.

Nyt fra bådpladserne
Havnen har købt og kan bemande en blå 
kranvogn, der vil supplerer Johannesens røde. 
Der forventes en større besparelse som til-
falder klubberne. Beløbet kan efter bestem-
melse i de enkelte klubber bruges til nedsæt-
telse af bådejernes udgifter. 

På Kulpladsen sætter bådejerne selv løfte-
mærkerne og de skal sidde korrekt. Flere med 
både ”øst for paradis” sejler for motor ud 
forbi bølgebryderne, og kan ikke se robåde 
der sejler forbi tæt på bølgebryderne. 

Ansvaret påhviler dog motorgængerne, der jo 
kan betragte indsejlingen til det stor bassin 
som indkørsel på en hovedvej. Havnefogeden 
påtaler problemet for rofolket ved hver en 
lejlighed. Der sættes nye el-standere op på 
M2, N6, N5. 

Ideer og ønsker fra bådpladsen
Mere ral til udlægning – det kommer.

Eventuelt
Flere har oplevet manglende tilbagemelding 

Bådejermødet
4. marts

Referat af
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fra Dansk Sejlunion vedrørende 3 forskellige 
tilbud på bådforsikringer.

Johnnie Rørvig takkede for god ro og orden.

H Johnnie Rørvig
Ordstyrer

Bådpladsudvalgsformand
Hans Henrik Strange-Vognsen

Referent

Sørg for, når du spørger Dansk Sejlunion om 
pris på forsikring på nettet, at der kommer et 
felt op på skærmen hvor forespørgslen bliver 
bekræftet med teksten:

Vi har modtaget din forespørgsel og forventer 
at svare indenfor10 hverdage.

Havnens ny kranbil

Daniel Lynge Hansen  
Klaus Ultved   
Jesper Kern Hansen  
Jeppe Nørregaard  
Rasmus S. Kyndesen   
Niek Hesby Roeleven 
Kasper Marxen  
Peter Adelhardt Høeg  
Emilie Lukman Nielsen   
Hanne Jørgensen  
Jørgen Lokdam  
Thomas Rasmussen 
Fie Hørbye Jacobsen   
Morten Lundgren Olsen  
Stine Andersen   
Lars Gustafson   

Velkommentil
Søren Sofus Wichmann   
Maria Lund  
Signe Andersen  
Lotte Rosenholm   
Henrik Holst Hansen  
Rone Skjødt Rasmussen   
Helle Asbjørn Sørensen 
Nick Frandsen   
Brian Jean Borelli   
Susanne Loumann   
Ida Cæcilie Eriksen  
Sebastian Rönnquist   
Majid El-Sayed  
Pernille Øvre Christensen  
Kim Siegstad

H Redaktionen ønsker god vind!
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Skoleweekendture
Med sejlsæsonen kommer også skoleweek-
endturene, som for mange er en af sejlskolens 
højdepunkter. Alle opfordres til at deltage, 
nye såvel som erfarne.

Skoleweekendture arrangeres af sejlerskolen, 
for at skolens elever kan komme ud på læn-
gere ture i klubbens skolebåde, opleve frem-
mede havne og farvande, samt få mulighed 
for natsejladser. Sejlerskolens elever skal have 
mindst 2 natsejladser for at få klubbens fører-
bevis.

Skoleweekendturene er en enestående mulig-
hed for sejlerskolens elever til at komme ud 
at sejle med andre end dem, de sejler med 
til daglig, ligesom nybagte førere kan gribe 
chancen for at få afprøvet deres evner som 
skippere i praksis.

Praktisk
Skoleweekendturene starter fredag aften, hvor 
man møder op på et tidspunkt aftalt med bå-
dens skipper. Når båden er blevet pakket med 
proviant, udstyr og bagage, sejles natsejlads 
til en fremmed havn. Lørdag aften er der ofte 
arrangeret fest, underholdning og spisning. 
Søndag sejler man hjem og er typisk i havn 
sidst på eftermiddagen.

Prisen for at deltage på en skoleweekendtur 
er 100 kr. pr. person i bådleje. Hertil kommer 
havnepenge og proviant, som hver enkelt be-
sætning koordinerer internt, samt eventuelt 
et beløb for arrangementet lørdag aften.

K.A.S.–træf
Årets første skoleweekendtur ligger i weeken-
den 12. – 14. juni. Her deltager både private 

weekendture
2015

både og skolebåde. Fest- og tursejlerudvalget 
arrangerer, og der er fest lørdag aften. Læs 
mere om K.A.S.-træffet her i BARKASSEN el-
ler på hjemmesiden.

K.A.S. skoleweekendtur
Næste skoleweekendtur ligger den 19.-21. 
juni. Denne tur er den eneste, som ikke har 
en fast destination på forhånd. Typisk er det 
vinden og deltagerne, der afgør, hvor vi sejler 
hen. Der kan f.eks. være flere stop eller en 
kapsejlads. Mulighederne er mange.

Svanemøllekredsens fælles 
skoleweekendtur
21.-23. august kommer næste tur, der som 
navnet antyder arrangeres i fællesskab med 
de andre sejlerskoler i Svanemøllekredsen. 
Natsejladsen på denne tur er med indbygget 
praktisk navigationsøvelse – destinationen 
kendes først når opgaven er løst. Lørdag af-
ten er der arrangeret middag og fest sammen 
med de andre sejlerskoler.

Høsttræf
Den sidste skoleweekendtur i 2015 er Høst-
træffet 28. – 30. august. Her sejler vi i sel-
skab med masser af private K.A.S.-både, og 
turen indeholder både kapsejlads (om Puk’s 
mindepokal) med start lørdag morgen og 
som regel fælles grill (medbring selv maden) 
lørdag aften.

Tilmelding og afbud
Listerne slås op til forårsfesten, lørdag den 
18. april. Alle med klubbens førerbevis kan 
melde sig som skipper til én eller flere af de 
fire ture. Alle, nye såvel som erfarne, kan 
tilmelde sig som gast til de 2 første week-
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Sejlads i skærgården. (Foto: Amanda)
endture. Gastelisterne for de to weekendture 
efter sommerferien åbnes ca. 1. juni.

Efter forårsfesten, vil tilmelding som gast eller 
skipper kunne ske, så længe der er ledige 
pladser, på opslagene i protokolrummet i sejl-
klubben. Der vil ligeledes blive hængt venteli-
ster op, som man kan skrive sig på.

Hvis du har tilmeldt dig en weekendtur eller 
skrevet dig på ventelisten og ikke har mulig-
hed for at deltage, er det meget vigtigt at du 
hurtigst muligt bliver slettet fra listen. Hvis du 
ikke gør det kan det være at du forhindrer en 
anden får muligheden for at komme på week-
endtur. Har du ikke mulighed for at komme 
ned i klubben og slette dig fra listen, kan du 
sende en mail til johnny@kas.dk.

Af hensyn til planlægningen og indkøb er til-
meldingen bindende fra 8 dage før turens 
start, det vil sige torsdag i ugen inden week-
endturen.

Hvis du efter denne dag, skulle blive syg, skal 
du betale din andel af turen, selv om du ikke 
deltager. Ved afbud i ugen op til turen skal 
skipper altid kontaktes, da et afbud kan be-
tyde ændringer for hele båden.

Mød op til disse skoleweekendture og vær 
med til at gøre dem til en eventyrlig oplevelse.

Med ønske om god vind, sjov, hygge og 
spændende skoleweekendture.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen
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1. april starter klubberne med søsætning.
De både der har ligget i vandet vinteren 
over skal sejle til deres sommerplads. Skulle 
der mod forventning ligge en anden båd på 
pladsen, kan havnekontoret kontaktes med 
henblik på at få at en fremmed båd flyttet.
Sommerpladsen kan tages i brug fra 1. april.

Vi skal nu til at sætte årsmærker på bådene 
og det ville være rart (krav iflg. havneregle-
mentet) 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. 

Som noget nyt starter Svanemøllehavnen 
med egen lastvogn til søsætning. Den eneste 
forskel bliver farven på bilen, ellers foregår 
det nøjagtigt på samme måde som tidligere, 
hvor Johannesen kørte og satte både i for 
klubberne. Johannesen vil forsat blive brugt 
på enkelte dage.

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.

Nyt fra

Havnen
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Jollebroen er blevet delt på grund af en om-
lægning af vejen. Det vil give enkelte gener 
men vi mister ikke pladser, følg med på Svane-
møllehavnens hjemmeside om, hvad der 
yderligere kommer til at ske med hensyn til 
hele Nordhavnsvejen og dens forlængelse. 
www.smh.dk 

El standere
I forbindelse med havnens el standerne og 
køb af strøm kan vi henvise til havnens hjem-
meside, hvor der står hvordan men 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. 

Vand på broerne
Vandslanger er ophængt  på broerne og der 
er åbnet for vandet. 

Affald
Med hensyn til affald, har vi fået en kraftig 
henstilling om at sortere det korrekt, således 
at man ikke har køkkenaffald i  f.eks. maleraf-
faldet 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 (ra-
dio/fjernsyn o. lign.) skal bortskaffes korrekt. 
Ved tvivlsspørgsmål kontakt havnepersonalet.

Arbejde på både stående på landpladse
Husk at være forsigtige når i skal til at polere/
ordne fribord på land. Lad være med at stå på 
noget gammelt, faldefærdigt og udslidt ”stil-
lads” og husk at topsikre stigerne første gang 
i kravler op i båden. Nu er det anden gang 
en bådejer er kommet til skade - og begge 
gange lidt mere end slemt.

HUSK, navn på båden for og bag samt hjem-
havn agter. Navnet SKAL kunne læses fra land.
Husk at meddele havnekontoret adresseæn-
dring, ny email eller nyt telefonnummer.

Havnen ønsker alle et godt og sikkert forår, 
selvom solen skinner er vandet stadig koldt.  
GOD VIND.    

H Med sejlerhilsen
John Vestergaard

Havnefoged

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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Limfjorden
Sejl med til...

... eller væk derfra
Måske bliver det solrigt ligesom sidste
           års sommertogt. Måske ikke. Måske 
der kommer masser af vind i sejlene. Måske 
ikke. Måske kommer du til at bade nøgen fra 
båden. Måske ikke... nok ikke, men det er op 
til dig. Måske du møder en masse nye søde 
mennesker. Måske ikke. Måske får du endelig 
styr på hvordan man sætter topsejl. Måske 
ikke... måske aldrig. En ting er dog sikker; du 
har nu mulighed for at tilmelde dig til årets 
sommertur. Grib chancen og vær med til at 
gøre det til en uforglemmelig og eventyrlig 
tur.

Vi sejler med klubbens både, privatejede bå-
de og de andre sejlklubber i Svanemøllehav-
nen som Sundet, Frem, K.v.s. og Sejlklubben 
København er også inviteret. 

Så der er lagt op til en hyggelig sommertur, 
god mulighed for at udvide sit sejler netværk 
og at lære en masse fra hinanden. 

Har du allerede dit førerbevis er det en 
fantastisk mulighed for at tage afsted som 
fører. Alternativt kan du tilmelde dig som 
co-skipper. Hvis du ikke har førerbevis så 
kom med som gast og benyt chancen for at 

Der bliver mulighed for badning, 
roning og sejlsætning i den store stil
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Sejlads i skærgården. (Foto: Amanda)
komme ud af kravlegården og få mere erfaring 
og dermed ikke mindst forøge dine chancer 
for at bestå førerprøven.

Turen foregår i år i en periode på fire uger: 4. 
juli – 1. august. Skiftedage er lørdage og vil 
være i let tilgængelige havne. Meld dig til en 
eller flere uger via kas.dk hurtigst muligt og 
senest den 6. juni. Der er koordineringsmøde 
den 10. juni kl. 19 i Jomsborg. 

Pris pr deltager er 350 kr plus andel til fæl-
lesudgifter (typisk ca 800-1000 kr).

Vi glæder os til at få så mange af jer med som 
muligt.

H Sommertursholdet
Simon, Jesper og Alissa



A N N O N C E
20



21
S E J L A D S  M E D  G A F F E L R I G G E R E

S Ø U L K E
Sejlads med gaffelriggere

sponsor

  
Knud Erik Gleie

   22334001
Ole Risgaard
39298979

Forårstur til Gilleleje

Svend  Aage Linde
39293929

Victoria 7m S-båd
Foråret så sagte kommer, men der er dog 
plads til vintersæsonens sidste søulke arran-
gement. Vi skal til Gilleleje, hvor vi er inviteret 
til at bese resultatet af det omfattende istand-
sættelses projekt: Victoria 7m, en S-båd fra 
1918.

Det er Vidar Illum, som står for projektet. 
Båden har tilhørt hans bedstefar den gang 
den var ny. Vidar har ikke selv kunnet magte 
opgaven, men har overladt opgaven til et 
værft i Gilleleje. Nu er det kommet så langt at 
vi ved, vi skal se den på vandet i år – i Svane-
møllebugten.

Arrangementet er onsdag den 22. april.
Vi kører derop i vore egne biler og fordeler 
ledige pladser til dem som vil med.  

Årets første sejlads
Og så ser vi frem til den 6. maj som bliver 
søulkenes første sejldag. 

Vel mødt!

Victoria for fulde sejl i Øresund 1934. Sådan skulle 
båden gerne fremstå igen til sommer.
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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
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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
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BARKASSEN H Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub H Strandvænget 43 H 2100 København Ø
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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
Christian Thaulow  22 19 19 76
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
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April
11.  Søsætning fra Kulpladsen
11. Y 1 eksamen
18.  Forårsfest
 De nye førere hyldes 
 med middag og fest
20. Kapsejladsskolens 
 1. teoriaften
22. Informationssaften for A-hold
22. Søulkearrangement
 Besøg på Gilleleje Bådebyggeri
27. Kapsejladsskolens
 2. teoriaften

Maj
3. Standerhejsning
4. 1. aften på sejlerskolen
6. 1. sejldag for Søulkene
30.-31. Åbne Kjøbenhavnske 
 Mesterskaber

Juni
10. Koordinerende sommertogtsmøde
12.-14. K.A.S.-Træf
 Fællestur med middag og fest
19.-21. Skoleweekendtur

Juli
4. Start på sommertogt for
 sejlerskolen og private både

August
8. Øresundsugen
 Kapsejladsstævne
8.-9. Børneweekendtur
 Fællestur på børnenes præmisser
21.-23. Svanemøllekredsens 
 fælles skoleweekendtur
28.-30. Høsttræf
 Fællestur med sejlads om Puks   
 Mindepokal, middag og fest

September
5. Internt Kvalifikationsstævne til 
 sejlsportsligens 2. division

J U N I

M A J

A P R I L

A U G U S T

J U L I

S E P T E M B E R
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