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Kontingenter 

Indmeldelsesgebyr kr.    300,-
Kontingent, pr. halvår kr.    780,-
Pensionist, pr. halvår (medlem i 25 år) kr.     260,-
To samboende medlemmer pr. halvår kr.    1170,-
Medlemmer og samboende medlemmer der bor mere 
end 50 km fra klubben eller i udlandet betaler halvt kontingent.
Passiv - helårligt kontingent kr.      520,-
(Medlemmer på en SU-berettiger uddannelse kan søge om nedsættelse af 
kontingent til det halve)

Klubhuset  
 
Leje af klublokalet Jomsborg (kun medlemmer)
      1/1 døgn - kl. 09.00 - 09.00 kr.   3000,-
      1/2 døgn - kl. 09.00 - 21.00 kr.   1500,-
Leje af restauranten (kun medlemmer)
      1/1 døgn - kl. 09.00 - 09.00 kr.   6000,-
      1/2 døgn - kl. 09.00 - 21.00 kr.   3000,-
Indskud - skab i klubhuset  kr.   150,-
Skab i klubhuset, pr. år (april-april)                    kr.    250,-

Sejlerskolen  

Sommerskolen, Gaffelrigger kr.  1250,-
Sommerskolen, Gaffelrigger - som suppleant kr.      940,-
Introduktionskursus for nye medlemmer kr.      350,-
Navigation & søvejsregler kr.      750,-
Materialer til navigationskursus ca.  kr.      1000,-
Tovværk & sømandsskab kr.      750,-
VHF/SRC-kursus kr.  500,-
Undervisningsmateriale til VHF/SRC-kursus ca. kr.  350,-
Yachtskipper 3 kr.      750,-
Undervisningsmateriale til Y3 ca. kr.    2200,-
Kursus i Brandbekæmpelse og 
Søsikkerhed for Y3      kr.  400,- 
Yachtskipper 1 kr.      750,-
Yachtskipper 1(ikke medlemmer - medlemmer af DS) kr.      1400,-
Undervisningsmateriale til Y1 ca. kr.    3500,-
Lærebog i Praktisk Sejlads kr.  150,-

* sommeren starter efter sidste søsætningsdag / ** prisen forudsætter plads i Svanemøllehavnen
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Kapsejladsskolen  

Kapsejladsskolen kr.  1800,-
Vintertræning pr. person i klubbåd kr.  900,-
Vintertræning pr. person i privat båd kr.  900,-

Bådpladsen 

Indskud for båd op til 6 m under udarbejdelse
Indskud for båd over 6 m under udarbejdelse
Landplads, vintersæson, pr. m2 under udarbejdelse
Landplads, 1. sommersæson*, pr. båd under udarbejdelse
Landplads, efterfølgende sæson, pr. båd under udarbejdelse
Kortvarigt ophold pr. påbegyndt måned under udarbejdelse
Bådtrailere (mindre end 3 uger gratis) kr.   500,-
Indskud skur - Gammel Plads kr.      750,-
Indskud skur - Kulpladsen kr.      400,-
Leje af skur Gammel Plads pr. år (aug.-aug.) under udarbejdelse
Leje af skur Kulpladsen pr. år (aug.-aug.) under udarbejdelse
Flytning af båd kr.      750,-
Udeblivelse ved søsætning /optagning kr.      600,-
Optagning 
med kran på Svaneknoppen og søsætning igen**   kr.     2 x 200,- 
Optagning 
på bedding og søsætning igen K.A.S. medlemmer kr.     2 x 200,-
Efterfølgende døgn kr.          200,-
Optagning på bedding og søsætning igen 
Frem og Sundet-medlemmer kr.     2 x 400,-
Efterfølgende døgn kr.          400,-
Optagning på bedding eller med kranvogn 
og afsætning på bådplads samt søsætning igen kr.     2 x 750,-
Optagning eller flytning fra plads samt afsætning 
under halvtag og retur til plads eller søsætning igen kr.   2 x 1250,-
Kajak, indskud kr.   300,-
Kajakplads i container, helårligt kr.   700,-
Kajakplads i udendørs stativ, helårligt kr.       600,-
Vinteropbevaring af bukke/stativ på bådpladserne kr.   300,-
Vinteropbevaring 
af mast til båd som ikke ligger på pladsen kr.   300,-
Uberettiget fortøjning i udrustningsbassinet 
og ved mastekranen  kr.   500,-

NB! Priser for plads til båd i Svanemøllehavnen fås på havnekontoret.
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Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub
Strandvænget 43

2100 København Ø
Telefon 39 20 71 72

www.kas.dk

Sejlads med klubbens både  
 
Enhedspris for medlemmernes brug af klubbådene
Pr. påbegyndt 1/2 døgn  kr.  150,- 
Betaling pr. person 
ved skoleweekendture og børneweekendture kr.  100,-
Betaling pr. person for en uges sommertur kr.  350,-
Sæsonsejlads med Oui Oui kr.  1450,-
Sæsonsejlads med Oui Oui - hold kr.  5800,-
Lån af bådmotor:  gratis! (forudsat gennemført motorkursus).

Øvrige priser 

Fleecejakker m. K.A.S.-logo, foer og lynlås kr.  325,-
Fleecejakker m. K.A.S.-logo og lynlås
dame-og herremodeller kr.  300,-
Poloshirts - dame og herremodeller
mørkeblå med broderet K.A.S.-logo kr.  245,-
Sejlercaps, mørkeblå med broderet 
K.A.S.-logo og stormstrop kr. 150,-
Silkeslips, mørkeblå kr.   125,-
Mulepose - blå med K.A.S.-logo kr.  50,-
Paraply, mørkeblå med K.A.S.-logo kr. 75,-
Emblem (emaljestander på nål) kr.    35,-
“Guld” knapper             pr. stk. kr. 25,-  , 5 stk.  kr.   100,-
Kasketmærke   kr.   90,-
100 års jubilæumsbog (1891-1991) kr.   25,-
Ark med K.A.S.-logoer (selvklæbende) kr.   25,-
Blazermærker  kr.   30,-
Stander til båd (2 størrelser) kr.    70,-
Bog om Svanemøllehavnen kr.  100,-


