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Formandens
klumme

Nu hvor det bliver mørkt om aftenen – 
         stort set samtidig med at skolebådene 
sejler ud af havnen – er det tydeligt for alle, 
at sejlsæsonen er ved at være slut.

K.A.S. har i løbet af sejlsæsonen deltaget i 
Sejlsportsligaens 2. division. Der er blevet 
kæmpet bravt til de fire stævner og jeg vil 
gerne takke de sejlere der har stillet op for 
K.A.S. Det var en ny bådtype, et helt nyt 
koncept for kapsejlads og vi havde ikke 
optimale muligheder for at træne og forbere-
de os til kapsejlads på det niveau. Så vi er 
desværre ikke med i sejlsportsligaen i næste 
sæson. Men lad os arbejde målrettet imod 
at komme tilbage og bide os fast i de efter-
følgende sæsoner.

Sæsonens 4. og sidste stævne i 2. division 
blev afholdt af K.A.S. i Svanemøllebugten og 
på det punkt har kapsejladsudvalget og de 
frivillige omkring stævnet gjort det rigtigt 
godt. Tak for det.

Sommerens weekendture og sommertogt er 
et overstået kapitel – senest med Høsttræffet 
og sejladsen om Puks Mindepokal som gik via 
Dragør til havnen ved Falsterbokanalen.

På bådpladsen er optagningen netop gået i 
gang og løber hen over oktober og starten af 
november på den gamle bådplads. 

På Kulpladsen er der som tidligere år 
optagning i weekenden 24. – 25. oktober.

På sejlerskolen er tilmelding og holdsætning 
til vinterens teorikurser godt i gang medens 
der samtidig planlægges praktisk prøve første 
weekend i oktober.

Standernedhalingen den 10. oktober følger 
traditionen med at der er sejlads om dagen 
og fest i Jomsborg om aftenen.

Og umiddelbart efter standernedhalingen 
skal skolebådene rigges af så de kan blive 
taget på land. Husk at når du har sejlet med 
klubbens både på sejlerskolen eller kapsej-
ladsskolen i løbet af sæsonen regner vi med, 
at du er med til at gøre bådene klar til næste 
sejlsæson i løbet af vinteren.

H Niels Erik Andersen

Vinder af Puks Mindepokal - for 2. år i træk blev 
Henrik Effersøe med Bel Ami - Tillykke!
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Falsterbokanalen

Standernedhaling
Lørdag den 10. oktober 

Lørdag d. 10. oktober holder K.A.S. Standernedhaling med sejlads om dagen til Skovshoved
       Havn, hvor Skovshoved Sejlklub fortæller om deres nye koncept SKS Cruise.

Senere hales standeren ned, kanonen affyres og vi afslutter sæson 2015 med middag, fest og 
farver i Jomsborg til toner fra DJ.

Læs mere på hjemmesiden under opslaget: ”Standernedhaling 2015” og tilmeld dig dér senest 
d. 5. oktober.

Pris for deltagelse: 250 kr. - husk lige penge til festen. Vi har et begrænset antal pladser på 60 
personer, og det er først til mølle princippet, så skynd dig at tilmelde dig!

H Mange festlige hilsener
Fest- og tursejlerudvalget

Sofie Wagner

Skovshoved Havn, august 2015
efter udbygningen...
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Vores gamle klub er nu blevet så gammel,
       at den fylder 125 år den 13. marts næste år.
Bestyrelsen har derfor nedsat en 125-års-ju-
bilæumsgruppe, der lige nu består af følgen-
de medlemmer: Barbara von Haffner, Margit 
Arentoft, Ida Stokkebye Christiansen, Svend 
Friberg, Jan Boman og undertegnede Henrik 
Effersøe, der skal lede gruppens arbejde.

Det er ikke på tale at udgive et jubilæums-
skrift, ligesom meget omkostningskrævende 
tiltag ikke er det vi går efter i denne tid. Men 
ellers går vi fordomsfrit til opgaven og vi vil 
meget håbe, at det vi finder på er noget, som 
falder i de flestes smag. Vi har nogle ideer og 
tanker, som vi for tiden undersøger nærmere, 
men vi kan ikke endnu fortælle om dem, for 
vi ikke er færdige med dem og bestyrelsen 
skal også lige nikke til dem og specielt øko-
nomien.

Vi vil meget gerne have medlemmerne af 
vores sejlklub til at komme med input og 
ideer til jubilæumsaktiviteter – store som små 
– og det kan ske på mailadressen 
125@kas.dk snarest muligt. Vi lover at se på 
og drøfte ideerne og lade os inspirere, så kom 
gerne frem med hvad I har på hjerte, tak.

Vi overvejer om vi skal have et 125-års-jubi-
læumslogo og/eller jubilæumsstander til 
alle K.A.S.’ mange både, så derfor er I også 
meget velkomne til at komme med skitser til, 
hvordan sådan én kunne se ud. Det er ideen 
der er vigtig – ikke om den er tegnet ”pænt” 
- det kan vi få gjort efterfølgende.
Den eller de allerbedste ideer til logo og/
eller stander vil vi belønne med noget godt 
fra vores beklædningsafdeling, så også hér 
skal I bare komme an!

Så meget om jubilæumsgruppens arbejde 
her 1/2 år før selve jubilæet – mere vil følge 
i kommende numre af BARKASSEN, ligesom 
hjemmesiden kas.dk og facebook-siden 
Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub bestemt også 
kan indeholde noget om det kommende 
jubilæumsår.

Ja, vi vil lige til slut slå fast, at det ikke kun er 
omkring selve fødselsdagen i marts måned, 
at vi skal fejre os selv – det skal ske gennem 
hele jubilæumsåret – så de kreative forslag 
som I kommer med, må altså gerne foregå på 
alle tidspunkter af året.

H Mange hilsener fra 
Jubilæumsgruppen
v/ Henrik Effersøe 

 

K.A.S. 125 åri 2016
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Arrangementer2015-2016
Standernedhaling
Lørdag den 10. oktober
Sejlads om eftermiddagen. Standeren stryges 
og kanonen affyres ved solnedgang - derefter 
middag, fest og farver!

Klubaften
Onsdag den 18. november
Foredragsaften om Svalbard

JulefroKoSt
Lørdag den 5. december 
Sammenskudsjulefrokost for alle 
udvalgsmedlemmer 

nytårSfeSt
Torsdag den 31. december
Hyggelig fest med buffet, underholdning 
og musik
Arrangeres af Nytårsgruppen

nytårStur
Lørdag den 9. januar 2016
Kulturelt indslag efterfulgt af pølsebord og 
hygge i Jomsborg

Klubaften
I januar - datoen endnu ikke fastsat
Foredragsaften

Klubaften
I februar - datoen endnu ikke fastsat
Klubmedlemmer fortæller og viser billeder fra 
sommerens togter

K.a.S. feJrer
125 årS fødSelSdag
Søndag den 13. marts
Klubbens 125 års jubilæum markeres
ekstra festligt på grund af jubilæet

generalforSamling
Onsdag den 30. marts

forårSfeSt
Lørdag den 16. april
De nye førere hyldes.
Middag, fest og musik
Arrangeres af Skoleudvalget

StanderheJSning
Lørdag den 1. maj
Standeren sættes, kanonen affyres og vi 
byder den nye sæson velkommen

K.a.S.-træf
Fredag den 3. -søndag den 5. juni
125 året markeres med fællestur med sejlads, 
middag og fest

børneweeKendtur
Lørdag den 13. - søndag den 14. august
Fællestur på børnenes præmisser.
Sejlads, fælles middag og sjov

høSt-træf
Fredag den 26. -søndag den 28. august
Fællestur med kapsejlads om Puks 
Mindepokal, middag og fest

Der kommer mere om de enkelte arrangementer - følg med på hjemmesiden og i BARKASSEN.

H Fest-og tursejlerudvalget
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Målet for årets sommertur var Limfjorden.
          4 uger til at nå så langt vestpå som 
muligt i Limfjorden og retur. Det blev en tur 
der var meget anderledes end sidste års tur 
til skærgården. 

4. juli kl. 12.04 slap Freja sine fortøjninger og 
begav sig på 4 ugers sommertur sammen med 
Fylla og Ydun, samt Sundet, Nordvest og Fru 
Skov fra sejlklubben Sundet.

På skippermødet blev vi enige om, at Fru Skov 
(maxi 95) skulle forsøge at slæbe 5 gaffelrig-
gere nordpå. Det var lidt en udfordring, at få 
indfanget dem, men det lykkedes og nordpå 
det gik med ca. 4 knob. Det var blikstille. 
Vandet var som et spejl. 

Aftalen blev, at vi skulle overveje situationen 
ved Helsingør, men alle lod som ingenting og 
slæbet fortsatte til Gilleleje, hvor en af mine 
gaster skulle af. Finn, der er skipper på Fru 
Skov, sejlede ind og afleverede min gast. 

Derefter gik turen mod Anholdt, nu kun med 
2 gaffelriggere. Sundet og Freja. Resten valgte 
at forsøge selv. 

Efter ca. 20 timer på slæb nærmede vi os An-
holt og min besætning antydede, at de gerne 
ville sejle de sidste sømil ind. Sådan blev det 
og farten gik en del ned, da vi opgjorde slæ-
bet og vi brugte så nogle timer, før vi nåede 
i havn. Men en flot tur. Anholt er jo smuk, set 
fra vandet.

Der var stort set ingen vind og varmt som i 
en bageovn. Lækkert at kunne bade, ligge i 
solen, drikke en kølig øl og bare dase. Vi hav-
de aftalt, at vi skulle have en overliggerdag og 
gøre øen.

Nu manglede jeg jo halvdelen af flåden og 
det går ikke. Vind var der intet af og varmt var 
det. Gad vide om de havde det godt. 

Jeg forelagde havnefogeden problemet og 
han foreslog, at jeg sludrede lidt med restau-
ratøren på restaurant Al’got. Han kunne 
godt se problemet, men kunne ikke forlade 
forretningen. Men, sagde han. Du tager bare 
min kutter og henter dem. Det kan du vel 
nok klare. Øhh, jaa det. Ikke noget problem, 
sagde han. Jeg starter den lige og så klarer du 
selv resten. Sådan blev det. Edgar og Marie-
Louise fra Sundet blev hyret som gaster og vi 
stævnede ud uden buler i kutter og kaj. 

Via mobilen havde vi hørt, hvor omtrent 
de var. Syd for Anholt. Ja det var de, helt 
ovre i den østlige ende. Vi for lidt rundt 
og ledte efter små hvide prikker, der kunne 
være en gaffelrigger. Til sidst prajede vi en 
nordgående sejlbåd og spurgte om han havde 
set nogen. Det havde han nu ikke, men en af 
mine vakse gaster spurgte om vi ikke kunne 
låne en kikkert? Jo, det gik. De skulle også til 
Anholt og kom i øvrigt fra sejlklubben Sundet.

Nu gik det straks bedre. 2 af gaflerne blev 
spottet ganske langt væk. De ville gerne have 
en line, så de kunne komme i havn. Den sidste 
var ikke i syne og måtte klare sig selv.

Så I billedet på forsiden af september num-
meret af BARKASSEN? Det var os!

Vi slap bådene i bassinet og fik lagt til. Igen 
uden buler. Jeg var en lille smule stolt.
Efter overliggerdagene gik turen til Hals. Først 
i let vind, der efterhånden øgede og spidsede 
en smule. Solskin blev afløst af regnvejr.

SommerturMed gaffelriggerne i Limfjorden
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Hals var tæt pakket, men det lykkedes dog 
at finde nogle pladser, hvor vi kunne ligge 
samlet.

Afgang Hals med kurs mod Aalborg. Vejret er 
lidt til den sure side. Modvind, regn og sand-
bunden lå lidt højere end den plejede. Ikke 
at Freja blev generet, men der var vist andre 
der blev.

Kort før broerne blev vi enige om at gå ind til 
Nørre Uttrup, der en lille hyggelig havn på 
nordsiden, kort før Aalborg. Det var et herligt 
sted. Ikke så overrendt og meget fine faciliteter 
og meget venlig modtagelse. Vi kunne frit 
bruge klubbens køkken og lokaler. Vi kunne 
overnatte i klubben eller telte som vi ville.

Nu skal vi nå Aalborg. Det kræver dog passa-
ge af 2 broer. Vinden er frisk og vi er på kryds. 
Ikke den bedste kombination. Lidt strøm var 
der også. Bropillerne er temmelig dybe, så 
mindst 2 vendinger var påkrævet. 

Heldigvis kom vi en smule for sent til broåb-
ningen, så vi måtte vente en time. Der dukke-
de nemlig en nordmand i en 40-45 fods 
sejlbåd op. Og med en stor motor. Han tog 3 
gafler på slæb. Mange tak. 3 smukke anløb af 

den norske båd. Flot bådhåndtering fra alle 4.
Overnatning i Vestre bådehavn. Ok havn, flink 
havnefoged, fine forhold. 

Efter en lettere rodet afgang gik turen til 
Nibe. Til festaften og skiftedag. 

Turen til Nibe bød på flot sejlads. Kryds i frisk 
vind i til tider smalle render. Nå ja også lidt 
modstrøm.  Det var en flot dag på vandet. 
Kun ganske få markeringer af hvor renden 
(ikke) var. Jeg tror Freja stikker mindre end de 
andre.

I Nibe var der lige et fint lokale vi kunne låne 
til vores festmiddag. Fed aften med god mad 
og fællessang. Der er mange talenter gemt i 
sejlerne fra Sundet og K.A.S.

Det er lørdag og det er skiftedag. Der er ren-
gøring overalt. Afrigning og afsked. Nye folk 
ankommer og bådene overdrages.

Jeg flytter over på Sundet fra Sundet, hvor 
Finn Skov fra Fru Skov nu er skipper. Det gav 
plads til Olaf, der nu er skipper på Freja. 

H Skipperhilsner fra
Jesper Simonsen

Fortsættes i næste nummer.
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Lasse Frisesdahl Andersen  
André Modler 
Sune Troels Poulsen 
Henrik Nielsen  
Henning Svensson 
Erik Birch  
Michael Rongsted 
Jesper Lillesø  
Inger Feldbæk  
Peter Rostrup-Nielsen  
Thomas Mogensen  
Torry Lindstrøm  
Petur Eyjolfsson  
Oliver Groth  
Mads Hyhne Petersen  
Liv Skovholm  

Velkommentil
Matyas Garics 
Malene Mouritzen   
Marie Lohmann-Jensen  
Rie Malm 
Bent Rene Skafte  
Allan Reinert  
Gerben Kuipers  
Sofie Møllenbach  
Morten Krog 
Anne Rømer  
Sofie Eckardt  
Morten Hebsgaard  
Søren Møller Hansen  
Annette Kragskov Havlit 
Christian Sørbye Friis 
Maiken Wexø  

Henrik Boserup  
Frederik Voigt Carstensen  
Matthias Knopp  
Asmus Olesen 
Daniel Sitch 
Martin Torp 
Susanne Yirtici  
Charlotte Isabella Schmidt 
Line Andersen  
Martin Malmstedt  
Ingerid Grønneberg

H Redaktionen 
ønsker god vind!
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til

@
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

Vi bliver mere og mere afhængige af, at de
       e-mail vi har registreret for jer er rigtige.

Det system som vores nye hjemmeside er 
baseret på, kræver at brugerne har en e-mail 
for at vi kan oprette et login, og da vi gerne 
vil håndtere flere ting på hjemmesiden vil vi 
meget gerne have at de e-mail vi har registre-
ret er korrekte.

Og det er i mange tilfælde meget enklere for 
os at kunne sende en e-mail hvis der er noget 
vi skal spørge jer om eller gøre jer opmærk-
som på.

Så hvis du kigger på bagsiden af bladet i 
den øverste linje oven over navn og adresse 
står der på dette nummer den e-mail vi har 
registreret for dig. 

Eller der står ”Mangler e-mail” hvis vi ikke har 
din e-mail registreret.

Hvis e-mailen mangler eller er forkert vil vi 
sætte stor pris på at få en mail på kas@kas.dk 
med dit medlemsnummer og din e-mail.

For samboende medlemmer som ikke står bag 
på bladet i dette nummer bliver der mulighed 
for at tjekke det næste gang, hvor vi vil sende 
bladet til den anden registrerede på adres-
sen.

H Mange hilsner fra 
Klubkontoret & Bogholderiet

Er din e-mailrigtig?
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Nu nærmer sig tiden hvor sejlsæsonen er
        slut og dermed tiden, hvor en stor del af 
vores både skal på land. 

Der har i mange år været en mere eller mindre 
fast frivillig stab på vores bådpladser, der har 
hjulpet med til at få bådpladserne til at fun-
gere effektivt, også når det gælder optagning 
og søsætning af bådene. 

Denne stab har ydet et stort arbejde til glæ-
de for klubben og særlig bådejerne. Jeg vil 
gerne her benytte lejligheden til at takke for 
deres store indsats.

Vi må dog konstatere at der er sket at vist 
frafald blandt de frivillige. Nogle er ”faldet 
for aldersgrænsen” andre har ikke ønsket at 
forsætte af forskellige andre grunde. Dette 
medfører at de enkelte bådejere hver især må 
yde en større indsats især ved optagning og 
søsætning. F.eks. er det vigtigt at have sine 

stativer klar, stå standby ved sin båd i god 
tid og hjælpe andre bådejere med at flytte 
stativer o.s.v.
I bestyrelsen arbejder vi løbende på at for-
bedre forholdene for medlemmerne i klubben 
med stor fokus på udgifterne. Dette gælder 
også forholdene på bådpladserne. 

Vi har i samarbejde med Frem og Sundet 
lavet aftale med Havnen om optagning og 
søsætning fra bådpladserne. I den forbindelse 
har Havnen indkøbt en kranbil og uddannet 
personalet til at håndtere denne opgave. 
Havnen vil også stille med ekstra personale.

Jeg vil opfordre alle bådejere til at yde en god 
indsats på bådpladserne for at sikre at båd-
håndteringen bliver så glidende og smertefri 
som som mulig og til vores alles fælles bed-
ste. 

H Johnnie Rørvig
Bådpladsformand 

Bådoptagning2015

Svanemøllehavnens kranbil
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Kom og hør om Juidth, Håkon og Livs 
         eventyr!

Sommeren 2014, hvor hele Danmark svedte 
i 30+ grader, tilbragte Judith, Håkon og Liv 
oppe på de rigtig høje breddegrader, med 
noget lavere temperaturer. 

Planen var Vest Spitsbergen og evt. hele vejen 
rundt, om vejr og især is-situationen ville. 
Der var for meget is i Hinlopen Streetet til 
rundturen, men sikke en tur vi alligevel fik. 
Nær Longyearbyen, var vi inde ved Norden-
skjöld gletcheren og i land i et lille stykke 
Rusland: Pyramiden, med den mest gæstfrie, 
bureaukrati-løse, lille vagtsoldat. 

Vi sejlede igennem Forlandssundet i det 
smukkeste solskin, og sneede inde i Ny 
Ålesund. Vi fik set bræer og måtte sno os 
gennem iskosser i Lilliehööek fjorden. 

Virgohamna, stedet for modige ballonfærder 
til Nordpolen blev besøgt og vi fik opfyldt 
vores håb om at komme rundt om Moffen og 
dermed over 80 grader N. Derefter sejlede 
vi ind i Woodfjorden til Mushamna, hvor vi 
dog ikke kom i land på fangsstationen, da 
en isbjørn lå og sov - syntes det var en god 
hvileplads og vi ikke ville forstyrre. I stedet 
fik vi en landtur på Texas Bar i Liefdefjorden, 
hvorfra vi havde en fabelagtig udsigt til Mo-
naco breen. I Magdalene fjorden fandt kvin-
derne deres indre viking frem og isbadede 
mellem isbidderne. 

Mht. dyrelivet, fik vi alle vores ønsker opfyldt. 
Vi fik set isbjørne, hvalrosser, polarræv og 
hvaler, samt et utal af fugle.

Svalbardop til 800N
Klubaften i Jomsborg onsdag den 18. november kl. 19.30

I 2015 drog vi derop igen. Heller ikke denne 
gang kom vi rundt – dog sejlede vi rundt om 
Blomstrand halvøen. Der vil være billeder og 
anekdoter fra i år, også. Vi kom bla. også til 
et andet stykke Rusland i Barentsburg og til 
Hyttevika, hvor vi fik set Wanny Woldstads 
hytte (hun var første kvindelige fangst’mand’ 
på Svalbard). Bellsund blev også sejlet godt 
igennem, med den tid vi havde tilovers, når vi 
ikke skulle helt rundt.  

Kom til denne spændende klubaften. Det er 
gratis og kræver ikke tilmelding.

Vi sørger for kaffe og kage.
(eventuelt gløg og æbleskiver hvis vi er 
kommet i julehumør til den tid).

H Mange festlige sejlerhilsner
Jonna Rasmussen
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K.A.S. har aktivt deltaget i Sejlsportsligaens 
2. division gennem hele sæsonen. Vi har stil-
let med en baneleder i forbindelse med alle 
2. divisionsstævner og vigtigst af alt haft et 
ligahold med på banen. Holdet har kæmpet 
en brav kamp for både at lære J70’eren at 
kende, lære at håndtere de korte og meget 
intensive banesejladser og for at holde sig 
i ligaens 2. division, resultatet vender jeg 
tilbage til lidt senere.

I weekenden 12.-13. september havde vi 
havde fornøjelsen af at afholde sidste 2. divi-
sionsstævne i denne sæson. Planlægningen 
startede allerede inden sommerferien og 
ambitionerne var høje, da de første linjer for 
stævnet blev tegnet. Vi skulle naturligvis have 
samme høje standard som andre store klub-
stævner, og så lagde vi lidt ekstra til, nu det 
var et finalestævne.

Styret af en energisk stævneleder og med 
indsats fra ihærdige frivillige lykkedes det 
at holde et højt aktivitetsniveau på havnen 
fra fredag eftermiddag til tidligt søndag 
aften, hvor freden igen sænkede sig over 
Svanemøllehavnen.

Resultatet af indsatsten var ikke til at tage fejl 
af. Fredag var vi klar til stævne start lørdag 
morgen kl. 07.30 hvor sejlerne kunne komme 
til morgenmad.

Der var sat telt op til 150 personer, opstillet 
fadølsbar, arrangeret anrettervogn til hjælpe-
rne på land, alle kapsejladsmærker var pustet 
op, dommerskibet klargjort, bureauet indret-
tet i KØS lokaler samt møderum til officials 
og opmænd i Sundets lokaler og ligabådene 
sat i vandet klar til træning i løbet af fredag 
eftermiddag.

Sejlsportsligaen
2. division blev rundet af 

med stor succes!
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Sejlads i skærgården. (Foto: Amanda)
Kort sagt vi var klar til at modtage 72 sejlere 
fra 18 klubber, 30 officials og hjælpere, samt 
et ukendt antal supportere som fulgte med 
klubholdene.

Gennem hele weekenden var der god stem-
ning på havnen og de frivillige på land sørge-
de for at sejlerne ikke manglede noget. 

Der blev serveret et stort udvalg af hjemme-
bag, uddelt vand og skænket kaffe og fadøl 
på området omkring jollerampen. 

Kapsejladsbanen var placeret med start ud 
for badestranden og topmærket udlagt tæt 
ved Svaneknoppen. Hele den nordre mole var 
ideel tilskuerplads, og sejlerne kunne nøje 
følge sejladserne når ikke de selv var på banen.

På banen blev der kæmpet intensivt. De fem 
bedste hold i den samlede stilling for hele 
sæsonen ville rykke op i 1. division, og før 
dette sidste stævne stod hele 9 klubber med 
en god mulighed for at sikre sig en plads i 
toppen. Alt var åbent!
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Vi skulle helt hen til stævnets sidste flight 
(sidste tre sejladser) før det stod klart hvem 
der ville rykke op og hvordan topplaceirnger 
for stævnet skulle fordeles. Det bliver ikke 
mere spændende. Fire hold kunne have taget 
førstepladsen. Det blev dog Brejning der trak 
det længste strå i den dyst og dermed blev 
stævnevinder. Bogense blev samlet vinder af 
2. division og vores naboklub Sundet, som 
kæmpede bravt til det sidste, måtte desværre 
se sig slået med sølle én placering i kampen 
om at rykke op i 1. division.

I bunden skulle der kæmpes og at blive i 2. 
division, og her havde K.A.S.s eget ligahold 
noget at slås for, ligesom KØS virkelig skulle 
vise en god profil for at holde sig over ned-
rykningsstregen. Til trods for at vores liga-
hold har trænet ihærdigt og forbedret sig 
markant gennem sæsonen, lykkedes det 
ikke at sikre fortsat deltagelse i 2. division. 
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Ligeledes havde ungdommen fra KØS heller 
ikke held til at sejle sig til placeringer, der 
sikrede fortsat deltagelse i 2. division.

Om vi definitivt er ude er ikke helt sikkert da 
konceptet for 2. division næste år er til revi-
sion. Overvejelserne om ændringer går på om 
der skal være flere hold i 2. division.

Trods et ærgerligt resultat for vores ligahold 
kan vi se tilbage på et meget vellykket stæv-
ne. Vi har fået stor ros af både sejlere og 
ligaens projektleder for indsatsen til lands 
og til vand. Derfor skal der fra kapsejladsud-
valget lyde en stor tak til alle frivillige - succe-
sen er jeres fortjeneste!

Og tak til KØS og Sejlklubben Sundet for 
hjælp med lokaler.

I kapsejladsudvalget evaluerer vi nu første år 
med J70 i K.A.S. og deltagelse i Sejlsportsligaen. 

Vi har lært meget af deltagelsen, og vores 
sejlere har gjort sig mange gode erfaringer, 
som vi tager med i det videre arbejde med 
træning af ligahold i J70’eren samt den gene-
relle videreudvikling af J70-projektet.

Vores deltagelse i 2 division har også givet 
flere anledninger til socialt samvær på tværs 
af klubberne. Flere klubber i vores nærområde 
er i gang med overvejelserne om anskaffelse 
af en J70, og ideerne om træningssamarbejde 
i efteråret og hen over vinteren begynder 
så småt at tage form. Vi glæder os til at se 
fremad, efterprøve muligheder for samarbejde 
med de omkringliggende klubber og mon ikke 
der allerede er sået et frø om at vi kan holde 
et jubilæumsstævne til næste år…

H God vind
Kapsejladsudvalget
Christian Thaulow

Det er Christian Thaulow der står for de flotte billeder
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Nyt fra

Havnen
Bådoptagning
Vi må nok konstatere at sejlsæsonen 2015 
er slut og nu står opgaven på at få bådene 
på land. Vi starter 1. oktober som altid og 
stopper midt i november. Optagningslisterne 
kan ses på klubbens hjemmeside eller på op-
slag ved klubben.

Kulpladsens både kommer op lørdag den 24. 
oktober og søndag den 25. oktober.
Der er mulighed for ”kulspul” før optagning 
(se hjemmesiden). Adgangskort (portkort) til 
Kulpladsen kan erhverves på havnekontoret.
HUSK at sikre dit stativ/bukke mod efterårets 
storme.

De bådejere, der ønsker deres både skal blive 
liggende i vandet vinteren over, skal give hav-
nekontoret besked.

HUSK at tage indhaler og fortøjninger, for/
agter, med når pladsen forlades. Gamle for-
tøjninger og indhalerliner indsamles af havne-
personalet sidst i november uden ansvar 
( jævnfør §23 i havnereglementet).

Sommeren har budt på lidt færre gæstesejlere 
end ellers, men vi håber det har skyldtes vej-
ret. De andre havne langs Øresundskysten 
har også haft faldende besøgstal.

Miljø
Efteråret nærmer sig og dermed  også klar-
gøring af båden til vinteropbevaring, men 
husk at gøre det på en skånsom måde overfor 
miljøet.

Når affaldet skal bortskaffes, så gør det på 
den rigtige måde. Sorter affaldet rigtigt! På 

Man må altså ikke parkere på dette ”parkareal”

18
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miljøstationerne er der opsat skilte med hvad 
der skal i hvilke beholdere. Husk det er dig 
selv, der indirekte, der kommer til at betale, 
hvis affaldet ikke er sorteret rigtig.
Selskabet der afhenter miljøaffaldet er meget 
opmærksomme på dette.

De store containere (blå) der gerne kun 
skulle indeholde dagrenovation fra sejlere/
bådejere er IKKE til malerruller, tomme 
malerdåser, oliebøtter og andet miljøfarligt 
affald. De er heller ikke beregnet til have-
affald, kontoraffald og andet affald der ikke 
kommer fra havnen.   

Parkering ved Svanemøllehavnen
Parkering ved Lautrupkaj er IGEN tilladt i 
tidsrummet hverdage kl. 16–24 og fra fredag 
kl. 16 til søndag kl. 24 på hele P-området ved 
Lautrupkaj. Dette som en forsøgsperiode der 
vil blive evalueret i november.

Parkering ved Strandvænget er stadig det 
samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 
17 ud for roklubberne og fri parkering i 
”skråparkeringen”.  Men IKKE på græsplænen 
og foran affaldscontaineren - ej heller i 
svinget og HUSK der er stadig ensrettet.
Pas på cyklister, de har den opfattelse at 
de kan køre overalt og er urørlige og da de 
er ”bløde” trafikkanter skal de have særlig 
hensyn.

Førstehjælp
Der vil blive afholdt et førstehjælp/hjerte-
starter kursus fredag d. 20 november kl. 10 
-13  alle er velkommen (også cyklisterne ) se 
havnens hjemmeside. HUSK der er tilmelding 
på havnekontoret.

Før vi ved af det er det vinter
Hvis båden skal ligge i vandet til vinter så 
giv havnekontoret besked. Husk også at give 
besked hvis du har ændret adresse, telefon 
nummer eller andre kontaktoplysninger. 
Havnekontoret får det ikke automatisk fra 
klubben.

Nordhavnsvejen
Der er intet nyt om Nordhavnsvejens forlæn-
gelse. Der har været sommerferie og VVM 
undersøgelsen pågår stadig.

HUSK: Pladser på §15. Hvis pladsen igen 
ønskes taget i brug i den følgende sæson 
(2016) skal der gives besked med udgangen 
af november måned.

Havnekontoret vil være lukket mandag aften 
(kl. 16,00 – 18,00) fra den 15. november 
2015 til den15. marts 2016.

Alle ønskes en god optagning og en sikker 
vinter.

H John Vestergaard
Havnefoged 
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S Ø U L K E
Sejlads med gaffelriggere

sponsor

  
Knud Erik Gleie

   22334001
Ole Risgaard
39298979

Søulkenes kærestesejlads

Svend Aage Linde
39293929

Hvad gjorde en onsdag eftermiddag og aften til et højdepunkt i Søulkenes korte historie? 
         Var det pigerne, var det sejladsen i alle fire gaffelriggere, var det sommervejret, middagen 
eller musikken?

I hvert fald var det harmoni ud over alle grænser efter en træls forsommer. 
Samværet var fantastisk. Gunner Gröntved og Jørgen Philip Rasmussen præsiderede. Ninas 
madtrylleri var af højeste klasse med Svend Aage ved grillen. Formand Knud Erik havde 
fremtryllet et 6-mands orkester, som nød at spille for ”jævnaldrende”. 
Ole styrede som altid det finanssielle.

Endnu en kanonaften i Jomsborg. Endelig sommer!                         H Svend Aage Bang Nielsen

12. august
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Oktober
3. Førerprøve
4. Reservedag til førerprøve
7. Søulkearrangement med de 
 traditionelle gule ærter
10. Standernedhaling
 Sejlads, middag og fest
19. Undervisningsstart på 
 vinterkurser
24.-25. Optagning på Kulpladsen

November
4. Søulkearrangement
18. Klubaften 
 Sejlads ved Svalbard
20. Førstehjælp/hjerte starter kursus
 Arrangeres af Svanehøllehavnen 

December
2. Søulkenes julefrokost
5.  Julefrokost for udvalgene
31. Nytårsfest i Jomsborg

Januar
9. Nytårstur
 Kulturelt indslag efterfulgt af 
 hyggeligt pølsebord i Jomsborg

D E C E M B E R

J A N U A R  2 0 1 6

O K T O B E R

N O V E M B E R
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