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Formandens
klumme

Sejlsæsonen er slut for denne gang og
       bådene er taget op på bådpladserne. 
Foran os står vinterklargøringsarbejdet og 
vedligehold af bådene. 

Men der er heldigvis masser af gode minder 
fra den aktive sæson. På skolens rutinehold, 
sluttede vi f.eks. sæsonen af med Pirat tema, 
og en dertil passende 10-12 m/s vind fra 
Nordøst. En herlig tur, hvor Fylla nærmest 
planede på vandet da vi vendte rundt ved 
den traditionelle destination (den røde side-
afmærkning), og sejlede plat direkte mod 
Svanemøllehavnen. Se bare de hårdkogte 
rutine-pirater på billedet på bagsiden af 
BARKASSEN.

Vinterskolen er kommet godt i gang. Vi under-
viser ca. 170 elever om ugen hen over vin-
teren, på navigation, tovværk, VHF, Y1, Y3 
og intro kursus, og det kan kun lade sig gøre 
fordi så mange frivillige støtter op og giver en 
hånd med.

Den 8. oktober holdt sejlerskolen sin afslut-
tende førerprøve. Der var en frisk vind fra 
NØ, bølgerne stod direkte ind i bugten uden 
nogle oplagte steder at søge læ. Det var der-
for en noget hård omgang. Men prøven blev 
gennemført og med et tilfredsstillende resul-
tat.

Nordhavnstunnel projektet kører efter tids-
planen skitseret nedenfor.

Vi er pt i ”Lobby fasen”, hvor vi prøver at få 
vores synspunkter ud til politikere, beslut-
ningstagere og pressen. Foruden Østerbro lo-
kalavis, har vi nu været i Bådmagasinet, Min-
båd.dk og TV2 Lorry. Desuden har vi været til 
”lyttemøde” med Morten Kabell (borgmester 
for Teknik og Miljø). Det var et positivt møde, 
hvor Morten Kabell  gav udtryk for:
• At han ville gøre hvad han kunne, for at
 holde Svanemøllehavnen åben i anlægs-
 perioden.
• ”Prøvestenen er for langt væk for 
 sejlerne.”
• At han er modstander af cykelforbindel-
 sen: ”Der er ikke trafikal evidens for cykel  
 stien”

Afslutningsvis må jeg sande, at K.A.S. er en 
meget gammel klub, fint illustreret ved, at jeg 
af bestyrelsen, er blevet pålagt, at skaffe mere 
krudt til klubbens kanon. Bogstaveligt talt. 
Det bliver en interessant opgave til vinteren 

H Jon Bundesen
Formand
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Skipper på HavannaEmil Erichsen
Foredrag med

Emil Erichsen er den fødte sejler. 
        Som 11-årig overtog han selv rorpinden 
i sin første Optimistjolle. Siden blev det til 
masser af kapsejlads i Europajolle og på 
landsholdet i Laserjolle. Efter gymnasiet ud-
dannede Emil sig til dykkerinstruktør og 
arbejdede på en dykkerskole på Bali. 

Hjemme igen tog han job som sejlinstruktør 
og som produktionsassistent på blandt andet 
TV-programmet X-Factor. I sommeren 2013 
kastede han sammen med sin lillebror Theis 
fortøjningerne for at tage ud på en 3 år lang 
jordomsejling. Det er blevet til de meget popu-
lære tv-programmer på TV2 “Kurs mod fjerne 
kyster”, der følger drengenes tur ud i den 
store verden med alt hvad dertil hører af 
udfordringer og eventyr.

Passionen for at sejle går igen hos familien. 
Ligesom Emils far Mikkel Beha Erichsen selv 
voksede op på Nordkaperen, med sin far, 
Troels Kløvedal, har Emil og lillebroren Theis 
arvet glæden ved sejlads fra deres forældre.
I dette underholdende og eksotiske foredrag 
fortæller Emil om de mange oplevelser og 
erfaringer, som han gjort sig undervejs på 
rejserne med Havana. Han fortæller auten-
tisk og energisk om livet som skipper, det at 
rejse jorden rundt, når man kun er i starten af 
20’erne og det ansvar der følger med. 

Emil tager deltagerne med på en rejse ud i 
den store verden, og beretter også om, hvor-
dan det har været at medvirke i “Kurs mod 
fjerne kyster”, og samtidig have hele Danmark 
med sig på eventyr.

Foredraget starter med klubmiddag i Restau-
rant Strandberg kl 18 og præcis kl 19 går Emil 
Erichsen på.

Prisen for at deltage er 
250,- incl. klubmiddag - så sikrer du dig en 
god plads
100,- hvis du bare vil høre foredraget.

Tilmelding senest den 20. januar kl. 12 via 
hjemmesiden. Du er først endeligt tilmeldt 
når du modtager en bekræftelse på mail.
Der er begrænset plads, så først til mølle...

Umiddelbart efter tilmeldingen modtager du 
på mail en faktura fra bogholderen. 

H Aktivitetsudvalget
Sofie Wagner og Margit Arentoft

Onsdag den 25. januar kl. 18.00 i klubhuset
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Førerprøven 2016
Anne Sofie Lei
Anton Bastholm Truelsen
Charlotte Isabella Schmidt
Christian Bo Michelsen
Emil Ahlmann Østergaard
Emil Krapper
Jean-Francois Perrier

Skoleudvalget vil gerne ønske et stort tillykke med bestået førerprøve til:

Johan Korch-Frandsen
Julian Heick
Karoline Birk Bjerregaard
Kåre Breindal
Kåre Dige Brandstrup
Lars Gustafson
Lars Løye Ernsted

Lasse Trøjborg Krogh
Mads Tofte
Maria Harrestrup
Signe Nørgaard Andersen
Simon Stevns Jakobsen
Troels Heebøll

Det blæste ret kraftigt fra
nordøst - men det gik!
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Det var en meget blæsende dag, denne 
        lørdag den 8. oktober, hvor de elever 
der var indstillet til førerprøven, skulle vise 
deres værd. Denne dag skulle 30 elever (heraf 
én fra Frem) aflægge prøve på en af spækhug-
gernes påhængsmotor, til en teoretisk prøve 
i land samt ikke mindst den praktiske prøve i 
en gaffelrigger ude på vandet.

Ikke nok med at det blæste omkring 12 m/s - 
så stod vinden også i nordøst. Det betød at 
selv inde i ”kravlegården” var der pænt store 
bølger. Gaffelriggerne blev rebet ned, så sejl-
føringen passede til den herskende vind, som 
var 6 på Beaufort-skalaen - det vi i daglig tale 
kalder ’hård vind’.

Det var nu, de spændte (og nervøse) elever 
skulle vise hvad de havde lært på sejlerskolen, 
og hvilke sejlkundskaber de havde tilegnet sig 
på forskellige weekendture og sommertogter.
20 elever bestod prøven under de vanskelige 
forhold.

En stor tak til de lærere, censorer, skole-
udvalgsmedlemmer og frivillige som gjorde 
afviklingen af denne dag mulig.

H Skoleudvalget
Johnny Aa. Jørgensen

Så er vi igang!

Stort tillykke til
Signe Nørgaard Andersen
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Nytårsaften
Nu skal vi til at tage hul på et helt nyt år,
        med en masse spændende oplevelser i 
og udenfor den gamle sejlklub.

Du skal selvfølgelig også være med til at tage 
hul på det nye år sammen med andre søde, 
skøre, glade, rare og sikkert meget mere, 
mennesker.

Hvad skal der ske?
Vi skal selvfølgelig have noget god mad - det 
bliver en buffet, som vi hver især medbringer 
en ret til.

Drikkevarer til aftenen medbringer vi også 
selv. Dog bliver der indkøbt velkomstdrink og 
champagne + kransekage til kl. 24!

Og så bliver der musik, dans, sanseløst flot 
fyrværkeri med Svanemøllebugten som bag-
kulisse og så musik og dans igen så længe vi 
orker. Ingen skal kede sig!

Og hvis du kl. 18.00 vil se Dronningens Nyt-
årstale har vi selvfølgelig også fikset dét.

Har du lyst til at tage venner og bekendte 
udenfor sejlklubben med til Nytårsfesten, er 
du velkommen til at tage op til 4 gæster med.

Prisen for dette arrangement vil være kr. 100,- 
pr. deltager.

Tilmelding foregår direkte til Judy på mail-
adressen judykregers@hotmail.com eller 
telefon 53600622.

Sidste frist for tilmelding er juleaften - altså 
den 24. december!

I tilmeldingen skriver du hvor mange I er og 
hvilken ret du/I tager med til buffet’en. Man 
skal tage mad med svarende til tilmeldte antal 
personer.

Deltagergebyret opkræver vi på aftenen - 
kontant.

H Mange hilsener fra
Nytårsgruppen

Judy Kregers og Hanne Larsen

i Jomsborg

7
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Freja I og II 
I 1991 forærede K.A.S. sig selv en ny Freja     
     til afløsning for den klubbåd, der siden 
1914 havde været et særkende for klubben. 
Den nye Freja anno 1991 fik samme navn 
og samme sejlnummer (A 1) som den gamle 
Freja. Og køl, ror og rig blev genanvendt på 
den nye båd, som bådebygger William Jensen 
byggede som en eksakt kopi.

De sidste 25 år har nye-Freja så pløjet bøl-
gerne sammen med sine tre ældre medsøstre 
Ydun, Fylla og Sigyn anno 1926, 1928 og 
1946, mens gamle-Freja blev foræret til Dan-
marks Museum for Lystsejlads på Valdemars 

Slot (for nylig flyttet til Svendborg). Museet 
udstillede i en årrække båden, men i de sidste 
mange år har den været i museets magasin-
bygning for at skabe plads til andre fartøjer i 
udstillingen.

For nylig opstod den idé blandt nogle gamle 
K.A.S.’ere, om den gamle Freja mon egentlig 
var så udslidt, som det hed sig dengang for 
et kvart århundrede siden. Og hvis ikke, om 
den måske så kunne gøres sødygtig igen. 
Tanken er, at båden kan blive en styrkelse af 
flåden og med flere anvendelsesmuligheder. 
Og for museet vil Freja I (som vi nu kalder 

8
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den) blive en sejlende ambassadør i Øresund. 
En lille delegation tog en tur til magasinet 
ved slottet og kunne umiddelbart ikke se, at 
skroget er så meget værre end de øvrige fire 
gaffelriggeres.

Museets leder Martin Stockholm var straks 
positiv over for ideen og det blev derfor af-
talt mellem museet og K.A.S. v/ bestyrelsen, 
at vi kunne få mulighed for at få båden over 
i værkstedet på bådpladsen, så vi i vinterens 
løb kan gennemgå den og få et overblik over 
hvad der skal til for at få den på vandet igen 
og hvad det vil koste. Til foråret vil beslutnin-

Vores gamle klubbåd Freja ankommer til 
bådpladsen den 25. oktober og skubbes 
forsigtigt ind i værkstedet

gen blive taget og arbejdet gå i gang for alvor 
eller båden blive sendt tilbage igen. Hvis Freja 
bliver hos os, vil det være som en 10 års ud-
lånsaftale, der kan forlænges med 5 år ad 
gangen.  
I vil nok i vinterens løb få nyheder fra værk-
stedet, hvis der er noget interessant at be-
rette.

H Svend Bie (Fartøjschef), Erik Skovgaard, 
Jesper Simonsen, Svend Allan Olsen 

og Henrik Effersøe
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Sejlerskolen
I K.A.S. er vi meget stolte af vores skolebåde
og klubliv. Har du tænkt dig at lære at sejle 
i den kommende sejlsæson og vil du gerne 
stifte bekendtskab med klubben, sejlsport og 
bådene, allerede inden den nye sejlsæson for 
alvor starter til maj, så er vores Introduktions-
kursus et godt sted at starte.

På kurset får du mulighed for at lære klubben,
fremtidige sejlerkammerater, lærere m.m. at
kende. Lærere og elever fra sejlerskolen vil
fortælle om sejleruddannelsen og klublivet i
K.A.S.

Du får bl.a. en introduktion til:
•  Navigation
•  Meteorologi
•  Klubben
•  Og meget mere…

Introduktionskursus til

Udover introduktionen til den teoretiske del 
af sejlerlivet, vil vi bruge lidt tid hver aften 
på at indøve de vigtigste knob, således at I 
allerede inden sæsonstart har erhvervet de 
første kundskaber.

Mens der øves på knobene, er der også gode 
muligheder for at få snakket om forventninger 
og erfaringer med hinanden.

Kurset finder sted i vores hyggelige klublo-
kale, Jomsborg, og den ene af aftnerne går vi 
ned på bådpladsen og kigger til skolebådene, 
mens de står på bådpladsen i deres vinterhi. 
Den sidste aften, slutter vi af med knobkon-
kurrence, godt selskab, lækre sandwich og 
skum i ølglassene.

Undervisningen ligger torsdag aften fra kl.
19.00 til 21.00. Vi starter torsdag d. 2. 
februar og den sidste kursusaften er torsdag 
den 30. marts. I uge 7 holder vi vinterferie.
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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

Vinderholdet

Kursusgebyr: 250 kr. 
(inkl. sandwich den sidste aften).
Tilmeld dig på www.kas.dk
Seneste rettidige tilmelding 
er den 15. december 2016.
Hvis du vil høre mere om 
kurset, kan du skrive
til: skole@kas.dk eller 
en af tovholderne på
kurset:
Anne Louise Johansen på 
johansen.annelouise@gmail.com
Jacqueline Acda på 
jacqueline@kas.dk

Vi glæder os til at møde dig!

H Med glade sejlerhilsner
Anne Louise og Jacqueline

e
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Jeg er på jagt efter en anden sejler, som jeg
      kan dele ’Sally’ med  - en Albin Viggen på 
24 fod. 

Jeg forestiller mig, at vi deler på den måde, 
at vi har råderetten over båden en uge ad 
gangen – eventuelt flere sammenhængende 
uger i sommerferien. Opgaverne med optag-
ning, forårsklargøring og isætning klarer vi 
sammen, ligesom vi deles om udgifterne til 
havneplads etc i løbet af året. Jeg er åben for 
forslag til andre måder, at dele båden på, og 
for hvordan samarbejdet skal se ud.  

Jeg bor på Christianshavn med min datter, 
Astrid, på fem år. Vi sejler Øresundsture, spi-
ser is i fremmede havne, går på opdagelse på 

Bådejer
Bliv

på halv tid
Flakfortet, laver varm cacao og rigtig espres-
sokaffe når bølgerne er til det, og bager 
pandekager til morgenmad efter en overnat-
ning i båden. Inden jeg blev mor til Astrid har 
jeg sejlet fra Maldiverne, gennem Rødehavet 
til Tyrket, samt fra Azorerne til Irland – dog i 
noget større både….

Båden kostede mig 24.000 for tre år siden, 
og halvparten er til salg for 12.000.

Hvis du vil høre mere om os og om Sally, så 
kan du ringe til mig (Maja) på telefon 27 14 
14 54. 

H
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Fra begyndelsen af marts 2017 kan I hente
      Årbogen 2016 i klubhuset (ved kontoret 
og i Jomsborg).

Oplysningerne i medlems- og fartøjsforteg-
nelsen om jer og jeres eventuelle både træk-
kes fra klubbens database. 

Derfor skal I sørge for, at oplysningerne er 
opdaterede. Og det gælder adresse, telefon-
nummer/-numre, ny båd, ændring af bådnavn 
etc. og det allervigtigste: E-mailadressen. 
Der er ca. 100 medlemmer, der endnu ikke 
har oplyst e-mailadresse og der er desværre 
også en del, der har en forældet e-mailadres-
se. Se bag på BARKASSEN, hvilken e-mail-
adresse vi har registreret for dig i vores data-
base.

Da vi i stigende omfang anvender e-mails 
til medlemmerne, vil du fremover gå glip af 
information fra K.A.S., hvis vi ikke har en 
fungerende e-mailadresse til dig.

Du kan enten logge ind på hjemmesiden og 
rette oplysningerne, eller du kan skrive en 
mail til kas@kas.dk.

Hvis oplysningerne skal med i Årbog 2016, 
skal vi have dem senest den 31.12.2016.

Husk også, at hvis du ikke har betalt kontin-
gent for 2. halvår 2016, vil du blive slettet 
som medlem den 31.12.2016.                                                                                                        

H Mange hilsener fra Årbogsredaktionen
Niels Erik Andersen

Margit Arentoft og Henrik Effersøe

Den røde

Årbog 2016 rettelser

Velkommentil
Cecilie Hørbo
Casper Barfoed
Jens Ulrik Gullacksen
Andreas Clipet-Jensen
Goudarz Amiri
Martin Wad Thorsen
Asbjørn Shannon
Lars Mathiasen
Kasper Sommer

Eva Marie Schandorff  
Absalonsen
Malene Franklen
Lasse Petersen
Helene Ahrens Johansen
Thomas Christoffersen
Nanna Cecilie Egede 
Andersen
Allan Jensen

Jesper Bytorp
John Schmidt
Simone Sneppen
Kenneth Ahrensberg
Bente Rørbæk Jørgensen
Ahmed Dakroub
Eva-Lis Nugent

H Redaktionen 
ønsker god vind!
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Søndag den 11/9 blev der afholdt Gaffel-
       riggerdag i K.A.S. Vejret var glimrende. 
Let til frisk vind fra vest-sydvest, moderat 
overskyet let køligt men behageligt. Ideelt til 
en gaffelriggerdag. 

K.A.S. stillede traditionen tro med 4 både til 
denne traditionsrige kapsejlads med B-holds-
elever som rorgængere.

Banen blev lagt med topmærke ud for Helle-
rup havn og slagmærket var den røde bøje 
lidt udenfor opfyldningen. Banen var lavet 
forholdsvis kort så den skulle igennem 2 gan-
ge.

I anledning af at der kun var tilmeldt 6 B-
holdsgaster fik 2 A-holdselever undtagelses-
vis lov til at være rorgængere. Alle 3 sejladser 
blev spændende med omskiftelige placeringer 

undervejs. Vi så tætte  bundmærkerundinger 
med overhalinger undervejs, Tæt kamp efter 
rundingen af topmærket og koncentreret og 
meget omskiftelige krydsben.

Første sejlads blev vundet af Jane Bølling i 
Fylla i sikker stil med 4 minutters forspring til 
Lars Løye i Freja på anden pladsen. 

Godt gået af Jane der kun er A-holds elev. 
Anden sejlads blev vundet af Peter Høeg i 

Gaffelriggerdag
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Ydun tæt forfulgt af Jean-Francois i Fylla på 
anden pladsen kun 45 sekuneder efter. Godt 
gået af Ydun der ikke lod sig slå ud af en dår-
lig start i første sejlads, men kom stærkt igen 
i anden. 

Efter frokost og lodtrækning blev finalesejlad-
sen indledt. Det blev en meget tæt finale hvor 
vi havde 3 både i mål indenfor 1 minut og 10 
sekunder. Lars Løye i Fylla pressede sig ind 
på førstepladsen skarpt forfulgt af Jane Bøl-
ling i Freja og Jean-Francois Perrier på tredje 
pladsen. 

Vel inde til præmieoverrækkelsen blev præmi-
erne overrakt 2 flasker god vin til vinderen og 
en til nummer 2 og 3. Desværre var Jean-
Francois smuttet så han ikke nåede at være 
med på vinder fotoet.

H Kurt Fog Pedersen
Skoleudvalget Tillykke til

Lars Løye og Jane Bølling

S K O L E U D V A L G E T

H
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Klubhus-
Nyt fra 

udvalget
Da vi i begyndelsen af året erkendte at vi
        skulle bruge en ny lejer til kiosken, fandt 
vi ud af, at man skal have en energiattest på 
ejendommen for at leje ud.

Det medførte at vi nu har en energiattest - 
godt nok mærke E - men som kan komme op i 
energimærke C ved ganske få forbedringer.
Faktisk ret fint for et så gammelt hus.
Bl.a. er alle pærer blevet udskiftet til ledbe-
lysning.

Over tid er der nogle vinduer der skal skiftes, 
men vi kan ikke nå det hele på en gang.

Kontoret - eller de to små kontorer - er blevet 
slået sammen til et stort kontor, som nu også 
kan bruges til møder. Det er rigtig fint hvis jeg 
skal sige det!

Der er, som der står andetsteds i bladet, ca. 
170 elever der kommer i klubhuset om ugen, 
så pladsen skal udnyttes bedst muligt.

Endvidere er dørene ind til spækhuggerhyn-
derne blevet lukket for gennemgang. Det 
var til stor irritation for de medlemmer der 
bruger baderummene, at andre hele tiden gik 
igennem med sejltøj og tasker.

Nu er der adgang til damernes baderum fra 
damernes garderobe, og til herrenes baderum 
fra Skolestue Syd og fra herretoiletterne.

Gulvene i gangarealerne er blevet lakeret og 
gulvtæppet i Jomsborg renset.

Grejkasserne til skolebådene står nu på små 
”hunde” således at både rygge og gulve 
skånes lidt.

Husk at sende en mail til lokaler@kas.dk hvis 
noget er i stykker eller der mangler noget i 
klubhuset.

H Klubhusudvalget
Margit Arentoft

Glemte ting
Skabet med glemte ting i sejlrummet bliver
        tømt i løbet af december. 

Tjek lige om du skulle have glemt et eller an-
det. Der er både soveposer og tykke trøjer!

Det der er tilbage den 31. december bliver 
givet til de hjemløse!

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle!



Minikursus i oprettelse af indlæg
I Samarbejde på Tværs af klubben
Da det er blevet så elektronisk det hele og 
det kan være svært at finde hoved eller hale 
i hvordan man skal navigere i det, kommer 
her muligheden for personligt at blive guidet 
igennem oprettelse af indlæg i foraene: Sejler-
forum, Vedligehold, klargøring og vidensde-
ling samt tilmelding til mailservicen.

Det er nogle gange bare nemmere at få per-
sonlig betjening end at sidde selv derhjemme 
og via en manual at prøve at tygge sig igen-
nem oprettelserne. Og det er jo super ærger-

Hjemmesiden
Minikursus i oprettelse af indlæg på

ligt, hvis man gerne vil dele sin viden, have 
hjælp til noget, søger gaster eller andet i 
dette regi. For der er så mange fantastiske 
ressourcer i denne klub og det skal vi da 
udnytte.

Så onsdag den 14. december kl.18.30 mødes 
vi i Jomsborg – husk din computer og skriv 
til mig om du kommer, så jeg kan få brygget 
noget varm kaffe til alle.

H Julehilsener
Aktivitetsudvalget

Sofie Wagner

H

A K T I V I T E T S U D V A L G E T
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Nyt fra

Havnen
Bådoptagning
Bådoptagning 2016 er tilendebragt og alt 
er gået planmæssigt. Lastvognen, kørt med 
Svanemøllehavnens personale, har udført 
opgaven i hele optagningsperioden uden 
hjælp udefra. 
Porten til midtermolen er sat op, HUSK at få 
ændret dit adgangskort/havnekort til porten 
(Ny adgangskode for 2016/17).

Kulpladsens både er kommet op, og det gik 
planmæssigt med den store kran.
Adgangskort (portkort) til Kulpladsen kan 
erhverves på havnekontoret.

HUSK at sikre dit stativ/bukke mod vinterens 
storme og husk at sikre stige og andre løse 
genstande i at falde ned når båden står på 
land. Stiger der ikke er i brug bør låses fast 
liggende på jorden så de ikke kan bruges af 
uvedkommende.
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) og husk 
også at sejl har bedst af at blive taget med 
hjem for vinteren. 
HUSK hvis du har batterier i båden vinteren 
over, at lade dem op og tage den ene polsko 
af.

Parkering ved Svanemøllehavnen
Parkering ved Lautrupkaj er stadig tilladt i 
tidrummet hverdage kl. 16–24 og fra fredag 
kl. 16 til søndag kl. 24 på hele P-området ved 
Lautrupkaj.  
Parkering ved Strandvænget er stadig det 
samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 17 
ud for roklubberne og fri parkering i ”skråpar-

keringen” 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 i januar, datoen vil komme på 
hjemmesiden.

Ændring af stamdata
Husk at give besked hvis du har ændret 
adresse, telefonnummer eller andre kontakt-
oplysninger. Havnekontoret får det ikke auto-
matisk fra klubberne.

Nordhavnsvejen
Der er intet nyt om Nordhavnsvejens for-
længelse. Der er ved at blive udarbejdet en 
Hvidbog til politikerene. Arbejdet ud for den 
nordlige del af Strandvænget er sat i værk 
af Københavns Kommune uden vi fik besked. 
Det drejer sig om ca. 3 måneders kabelom-
lægning og de forsøger at gøre det så skån-
somt som muligt.
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Pladser i bero §15
HUSK: Pladser på §15. Hvis pladsen igen 
ønskes taget i brug i den følgende sæson 
(2017) skal der gives besked med udgangen 
af november måned.

Havnekontoret vil være lukket mandag aften 
(kl. 16,00 – 18,00) fra den 15. november 
2016 til den15. marts 2017.

Midt imellem hverdag og fritid ligger 
           Københavns riviera - Svanemøllen.

Havnen og bugten har i mere end hundrede 
år været Danmarks maritime centrum med 
svømning, sejlads og roning.

Her har arbejdere og kongelige ladet sig friste 
af bølgerne. Et traditionsrigt frilluftsliv med 
bredde-sport og eliteidræt på højere niveau 
har udfoldet sig i solen og er blevet en del af 
den danske sjæl i og uden for idrætten - både 
herhjemme og på verdensplan.  Det siger sig 
selv, at klubberne igen og igen har haft en 
enorm indflydelse på Danmark.

Med Roforeningen Kvik kom idrætten til 
Norden. Og ligestillingen ville næppe være 
den samme, hvis Københavns kvinder ikke var 
begyndt at svømme i bugten.

Klubberne har gjort sejlads og roning til store 
sportsgrene og har både markeret sig såvel 
ved De olympiske lege og påvirket andre 
grene af idrætten.

H Rune Adelvard
Medlemspris kr. 100,-
Kan købes på klubkontoret

Igen i år vil der være gløgg og æbleskiver i 
havnehuset torsdag den 15. december kl. 
14.30–17.00 hvor vi har mulighed for at øn-
ske alle en glædelig jul og et godt nytår. 
Alle er meget velkomne!

Alle ønskes en god og sikker vinter.
God jul og et rigtig godt nytår.

H John Vestergaard
Havnefoged

Svanemøllen
- Københavns riviera og åndehul

Julegaveide
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Den 6. oktober døde Jens Skriver Nørregaard, 
        94 år gammel. Han var gennem mange 
år et markant medlem i K.A.S. 

Mange har med respekt hørt om hans uddan-
nelse på søen. Han var med på skoleskibet 
”Danmark” på dets sidste togt, inden krigen i 
1940 satte en stopper for denne uddannelse 
og skoleskibet måtte søge havn i Jacksonville 
i USA.

Jens fortsatte sin sømandsuddannelse på nor-
ske og svenske skibe og var i december 1942 
3. styrmand på S/S Etna, der blev opbragt af 
en tysk undervandsbåd ud for Sydamerika. 

Besætningen blev beordret i redningsbådene 
og Etna blev sænket. Efter 6 dages sejlads 
blev de tilbudt at blive taget om bord på en 
damper på vej til England, men afslog. Efter 8 
dages sejlads og 1000 sømil nåede besæt-
ningen lillejuleaften Santa Lucia i De Små 
Antiller. 

Den dramatiske sejlads har sammen med flere 
episoder under krigen været refereret i bøger 
og tidsskrifter - også her i klubbladet - samt 
været genstand for flere interviews i bl.a. TV.
Efter krigen uddannede Jens sig til civilingeni-
ør og blev som skibsinspektør tilknyttet ØK´s 
nybygningsafdeling.

1949 blev Jens medlem af K.A.S., blev en aktiv 
lærer på sejlerskolen og var i slutningen af 
60’erne skolechef. 

Jens deltog som fører på flere sommerture til 
bl.a. Skærgården og viste her sine navigatori-
ske og sømandsmæssige evner, især når det 
var friskt vejr.

I 1989 var Jens med til at oprette Søulkene 
og sad i deres bestyrelse de første 5 år. 

55 elever fra skoleskibets sidste førkrigs togt 
gik i sommeren 1989 ombord i ”Danmark” 
ved Kronborg for at fejre 50 årsdagen for 
skibets søgning til allieret havn, heriblandt 68 
årige Jens Skriver Nørregaard. Søulkene var 
på vandet og hilste i kølvands orden ”Dan-
mark” velkommen hjem fra årets vintertogt på 
vej ned gennem Sundet. Desværre sad Jens til 
frokost under dæk og så ikke eskadren. 

Gennem sine sidste år viste Jens jævnligt sine 
fine sejleregenskaber i søulkenes onsdagssej-
ladser og deltog i søulkenes arrangementer. 

Æret være hans minde.

H Hans Henning Eriksen
Søulkene

Jens Skriver 
Nørregaard

20
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S Ø U L K E
Sejlads med gaffelriggere

sponsor

  
Knud Erik Gleie

   22334001
Ole Risgaard
30420567

Jens Joakim Kähler 
21285680

Søulkene 
er også gået på land efter sensommerens 
herlige sejladser for, at nyde vinterens vel-
levned, jul og nytår i vore nærmeste og gode 
sejlervenners lag.

Det mangfoldige liv byder hinanden ind til 
fantasi og mystik, hvor livets mange facet-
ter viser sig, og vi har den 9ende november 
haft glæden af, at se Cirkusmuseets mange 
historiske rekvisitter og hørt på Mikkel, der 
guidede os rundt og fortalte om cirkuslivet, 
artisterne, forestillingerne og dyrenes arbejde 
for at fornøje publikum.

For os med mange års erfaring, primært med 
vore egne cirkler, var det en berigende ople-
velse, at se denne endnu ikke industrialise-
rede folkekunsts fantasi og mystik over livets 
fælles menneskelige præstationer fra barnets 
leg og brug af sin krop, på line, i trapez og på 
dyreryg, til billeder af de voksne akrobaters, 
cirkusartisters graciøse ballet i manegen og 
højt oppe under kuplen. 

Vi gøs med ved gensynet med bjørne, elefan-
ter, heste, tigre, løver og knivkasteren, der 
satte sine knive præcist rundt om sin kærestes 
krop, arme og ben.

Den efterfølgende frokost i Cafe Hummeren 
i Ishøj Havn bragte os alle tilbage i smult 
vande, hvorefter vi kunne tage hjem og glæde 
os til julefrokostens kulinariske oplevelser den 
7. 12. 16. kl. 13. 00 i Jomsborg og glæden 
ved hinandens samvær.

Alle Søulkene ønsker hinanden og klubkam-
meraterne en hyggelig vintersæson, en glæ-
delig jul og et lykkeligt nytår.

H Jens J. Kähler

H
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Klubkontoret har åbent om onsdagen i
maj-oktober 
Telefon og personligt kl. 17-19 
fra 19. oktober kl. 16-18
Telefon  ............................................39 20 71 72
Bank  .......................................2113 3491339585
Wifi i klubhuset ............................... 1mbpSndsb

Havnefoged John Vestergaard
Åbningstider
kl. 07.30-13.30 
Lørdag og søndag lukket.
Telefon  ............................................ 39 20 22 21
E-mail  ........................................ info@smhavn.dk
www.smhavn.dk ·  Strandvænget 45
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Kiosken åbner igen til april
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Klaus Svarre endte med en tur i vandet! 
Foto: Sofie Wagner
Bagside: Rurine-pirater
Foto: Jon Bundesen
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December
7. Søulkenes julefrokost
7. Bestyrelsesmøde 
10. Julefrokost for udvalgene 
14. Kursus i oprettelse af indlæg
 på hjemmesiden 
31. Nytårsfest i Jomsborg

Januar
25. Klubaften med Emil Erichsen fra
 Havanna
 Tilmelding via hjemmesiden
 
Februar
2.  1. aften på introkurset
15. Søulkearrangement
 Torskemiddag

Marts
1. Klubaften 
13. Klubbens fødselsdag
 Markeres med reception i
 Klubhuset
29. Generalforsamling
 Dagsorden ifølge vedtægterne

J A N U A R  2 0 1 7

F E B R U A R

D E C E M B E R

M A R T S
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Hårdkogte 
rutine-pirater
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