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Formandensblog
Førerprøverne blev afholdt den 7. oktober
      i en 5-8 m/s fra SV. Vejret var ustadigt, 
med regnvejr op ad dagen. Vi havde et par 
uheld som dagen skred frem. Bl.a. en grund-
stødning og et sammenstød med en privat 
båd. Heldigvis skete der ingen personskader. 
Af de 31 elever som gik op til prøven, bestod 
de 24 førerprøven. Billedet nedenfor, er fra 
en af førerprøve sejladserne.

Ugen efter førerprøven, afholdt vi stander-
nedhaling den 14. oktober, med en formid-
dags sejlads til Skovshoved Havn, og fest om 
aftenen. Et meget vellykket arrangement, og 
en rigtig fin afslutning på sommersæsonen.

Vinter undervisningen i fuld gang på sejler-
skolen. Vi har haft en flot tilgang til holdene, 
og alle pladser på navigation, Y3 og Y1 er 
blevet fyld op. Også VHF kurset har en flot 
belægning. At det går så fint år på år, vidner 
om stor interesse i lokalområdet og gode 
anbefalinger fra de tidligere elever. Det kan vi 
godt være stolte af.

Der er i øjeblikket en del mødeaktivitet på 
tværs af sejlklubberne i SMH, idet både cen-
sorer og navigationslærere flittigt mødes og 
diskuterer DS nye rammer for duelighedsteg-
nets teoretiske del. Målet er, at alle klubber 
kan være i stand til, at hente de censorer fra 
hinanden, som de får brug for når de skal 
afholde prøverne. Desuden skal der være klar-
hed over hvordan de nye eksamensopgaver 
skal konstrueres. En del af K.A.S. navigations-
lærere har været på ”den gode navigations-
opgave” kursus i DS den 11. november, for at 
lære om de nye krav, samt afprøve den nye 
opgavestruktur. Kurset blev afholdt i Roskilde 
Sejlklubs lyse lokaler, og gav et frugtbart 

resultat. Vi hørte i øvrigt fra DS, at også de 
øvrige fritidssejleruddannelser: VHF, Y3 og 
Y1 er ved, at blive udliciteret fra Søfartssty-
relsen til DS samt andre aktører.

Stormen Ingolf passerede landet i weekenden 
d. 27.-28. oktober. Det afstedkom en forhøjet 
vandstand på ca 1,3m i SMH. Dette var dog 
ikke noget problem for flydebroerne, og jeg 
kender ikke til nogen skader som følge af den 
forhøjede vandstand. Dog måtte optagnin-
gen til Kulpladsen, som var planlagt udført 
i samme weekend, udsættes 14 dage, idet 
Ingolfs vinde var langt over de tilladte 12 
m/s, som den store mobile bådkran har som 
maksimum. I skrivende stund, er de sidste 
både ved at blive sat på land på Kulpladsen, 
og vi kan sende en venlig tanke til havnens 
personale, for det store arbejde de har udført 
med denne sæsons bådoptagninger.

H Jon Bundesen
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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
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VHF/SRC 
Hermed vil Skoleudvalget gerne (lidt forsinket) ønske tillykke med 
den beståede prøve til:

I løbet af vinteren (2016/17) har en række af klubbens medlemmer i selskab med medlemmer 
fra Sejlklubben København, Frem og Sundet opnået tilstrækkelige kompetencer til at kunne 
bestå eksamen i VHF/SRC.  For at anvende maritime VHF-frekvenser i Danmark skal man mindst 
have et SRC-certifikat til betjening af radioudstyret samt have et kaldesignalsbevis til sit fartøj. 
Kurset omfatter procedurerne for kommunikation med maritimt radiostyr af kategorierne VHF, 
DSC, EPIRB og SART. Kurset med dertilhørende eksamen blev i løbet af vinteren afviklet to 
gange og i alt bestod 19 denne eksamen.

H Skoleudvalget · Morten Ingerslev

Eksamen i 

Svend Allan Olsen
Allan A. Andersen
Mads Baad Rohde
Ane Samuelsen
Kai Holm
Mads Tofte
Jeppe Nørregaard
Peter Adelhardt Høeg
Erik Birch
Morten Krog

Søren Møller Hansen
Allan Birk (Frem)
Bent Grønkjær (Sejlklubben København)
Christian Rytter Danielsen (Sejlklubben 
København)
Polyxeni Zavitsanou (Sejlklubben København)
Martin Øst-Jacobsen (Sundet)
Lars Lund (Sundet)
Knud Jon Andersen (Sundet)
Lasse Bergenholz Hansen (Sundet)

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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Medlemmer 
Der mangler i den grad kræfter til klubhus-
        udvalget. 

Hvis der skulle være et par medlemmer som 
kunne tænke sig at hjælpe lidt til med diverse 
praktiske opgaver, er der rig mulighed for det 
her.

Klubhusudvalget sørger for løbende ved-
ligeholdelse af klubhuset samt kontakt til 
restauratør og kiosk.

til Klubhusudvalget efterlyses
Der er brug for et par medlemmer som med 
tiden kan tage over - der er faktisk mange 
ting at gøre.

Lad mig høre fra jer snarest!

I skal nok blive sat grundigt ind i sagerne.

Henvendelse til lokaler@kas.dk

H Margit Arentoft
Klubhusudvalget

H
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Kursus i

Brandbekæmpelse 
Søsikkerhed

Kurset indeholder følgende emner:

• Demonstration af redningsudstyr 
 herunder oppustelig redningsflåde og   
 redningsveste (inkl. vedligehold).
• Elektronisk nødkaldeudstyr.
• Brandteori om brand i: gasser, væsker,   
 træ, glasfiber, hynder, malinger osv, samt  
 forhold i lukkede rum.
• Slukningsmidler: pulver, tæpper, CO2, mv.
• Brandsikkerhed ved indenbordsmotorer,   
       hvad skal man være opmærksom på og
  hvilke forbehold kan man tage for at
 undgå ulykker?
• Gas om bord – installationer, krav og   
 kontrol.
• Batterier og knaldgasser (brint). Hvad 
 er farligt og hvad skal kontrolleres – for-  
 holdsregler? Og hvad med vedligeholde-
 sesfri batterier?
• Brandslukning med praktisk øvelse med
  pulver, CO2 og tæppe.

Vi tilbyder kurset til alle klubbens medlemmer. 
Kurset er bygget op, så det er adgangsgiven-
de ved eksamen for yachtskipper af tredje 
grad og disse vil få første prioritet, hvis hol-
dene bliver overfyldte.

Undervisere: 
• Peer Harpsøe fra Hovedstadens 
 Beredskab: Brandteori og praksis. 
• Hans H. Hansen og Morten Ingerslev:   
 Redningsudstyr

Kurset forløber over en aften og udbydes på 
4 datoer i februar, 2018: 19., 21., 26. og 28. 

februar. Alle kurserne starter kl 18:00 og slut-
ter ca. 21:30, afhængigt af vejrforholdene.  
Pris: 370,- kr. pr. deltager

Tilmeldingen åbner i december, med tilmel-
dingsfrist den 20. januar.

H Af Allan Reinert, Peer Harpsøe, 
Hans H. Hansen og Morten Ingerslev

H
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Velkommentil
Jacob Steen Møller
Jan Bauditz
Jonathan Knudsen
Jørgen Bundgaard
Karsten Solaas
Keld Hilmar Hansen
Kim Rasmussen

Lars Koefoed
Line Maj Thomsen
Lisbeth Sahl
Matilda  Degn Vinther
Mikkel Møller-Sørensen
Mikkel Tuxen
Morten Mesnikow

Nanna Feldthaus
Niklas Hedegaard
Ole Thomsen
Peter Bjørn Alsing
Ragna Petersen
Steen Endags Jensen
Susanne Koefoed
Tino Stigsen

H Redaktionen 
ønsker god vind!

H
Gaffelriggerdagen
Kort før en start ligger 
flere både tæt oppe ved startlinjen. 

 



S K O L E U D V A L G E T
9

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…

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 klubloka-
le, 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. 25. 

januar og den sidste kursusaften er torsdag 
den 22. marts. 
I uge 7 holder vi vinterferie.
Kursusgebyr: 300 kr. (inkl. sandwich den
sidste aften).

Tilmeld dig på www.kas.dk
Seneste rettidige tilmelding er den 15. de-
cember 2017.

Hvis du vil høre mere om kurset, kan du skrive
til: skole@kas.dk eller en af tovholderne på
kurset: Jacqueline Acda på jacqueline@kas.dk

Vi glæder os til at møde dig.

H Med glade sejlerhilsner
 Jacqueline Acda

Indtroduktionskursus til 

Sejlerskolen
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I klubben benytter vi naturligvis kun til-
    ladte bundmalinger. Miljøstyrelsen (mst.dk) 
angiver, at bundmaling uden biocider er min-
dre effektivt til at modvirke begroning end 
biocidholdig maling og i øvrigt kræver bund-
maling uden biocider periodisk bundvask. 
Disse forhold gør sig særligt gældende i 
saltvand og den periodiske vask er en større 
udfordring. 

Der findes flere typer biocidholdige bundma-
linger, men mest anvendt er nok hård bund-
maling eller selvpolerende bundmaling. Der 
findes også blød bundmaling. Det er mit klare 
indtryk at de fleste på Gammel Plads bruger 

selvpolerende bundmaling, kapsejlerne nok 
den hårde.

Jeg har ”testet” en dyr og en billig selvpole-
rende biocidholdig bundmaling for at se om 
den dyre er mere effektiv til at modvirke be-
groning. Der findes flere, også Danske, un-
dersøgelser af bundmalingens effekt mod 
begroning. Alle, også velplanlagte under-
søgelser, kan og skal kritiseres. Der er f.eks. 
forskellige sejladsmønstre og skrogformer. 
Der er forskellige lysforhold under vandet i 
havne, hvor båden jo desværre tilbringer den 
meste tid. Den mest relevante test dummi er 
ens egen båd og ”testen” kan designes på 
flere måder. Følgende til inspiration.

Jeg har med 2 lag malet den agterste halvdel 
af mit ror (begge sider) med den ene type til 
ca 800,- for 2,5 l. og den forreste halvdel af 
mit ror (begge sider og resten af undervands-
skroget) med den anden type til ca 500,- for 
2,5 l. Alt efter grundig skrogvask og omrøring 
af malingen. 

Min ”undersøgelse” har adskillige kritikpunk-
ter. Undersøgelsen inddrager kun en sæson. 
Vandstrømningen er ikke nødvendigvis ens på 
agterste og forreste del af roret. Den agterste 
del blev malet med bundmaling der var et år 
gammel og der var brugt af dåsen året før. En 
stor fordel er dog, at det er mit ror og min 
båd, altså spot on for mig. Styrbord Samling, 
en Ballade, ligger på en sidemole til midter-
molen, agter mod vest og sejler i øvrigt alt 
for lidt.

På billedet ses begroningen på roret ved op-
tagningen. Der var begroning på forreste del 

Bundmalingprisen kan også være giftig

10
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og resten af undervandsskroget. Men begro-
ningen er tydeligt værre på rorets agterste 
del, hvor den dyre selvpolerende bundmaling 
er anvendt, hvilket svarer til udseendet de 
sidste år, da den blev anvendt overalt. 

På grund af mulige juridiske implikationer 
vil jeg ikke afsløre producenter, men jeg kan 

dog sige så meget at, den ene bundmaling er 
købt i en temabutik og den anden har fået et 
ekstra stempel.

H Sejlerhilsen
Hans Henrik Strange-Vognsen

Styrbord Samling

Fra begyndelsen af marts 2018 kan I hente
      Årbogen 2017 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. 75 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 2017, 
skal vi have dem senest den 31.12.2017.

Husk også, at hvis du ikke har betalt kontin-
gent for 2. halvår 2017, vil du blive slettet 
som medlem den 31.12.2017.                                                                                                        

H Mange hilsener fra Årbogsredaktionen
Niels Erik Andersen

Margit Arentoft og Anne Nimb

Den røde

Årbog 2017 rettelser



Søndag den 10. september blev gaffelrig-
      gerdagen afholdt i K.A.S. Egentlig skulle 
Sundet have afholdt gaffelriggerdagen men 
da de havde opgivet af løfte opgaven overgik 
arrangementet til K.A.S., som også stillede op 
med alle deltagerne. 

Det skulle heldigvis ikke ødelægge dagen 
som viste sig fra den bedste side med sol, let 
overskyet og med jævn vind fra vest – syd-
vest. Traditionen tro stillede K.A.S. op med 
4 gaffelriggere med 8 b-holds elever som 
rorgængere. Banen der skulle sejles på var en 

trekant bane hvor man efter at have rundet 
topmærket på anden rundtur sejlede på en 
lænser i mål. 

Første sejlads blev vundet af Anne Wind i 
Freja med Thomas Madsen på anden plad-
sen i Sigyn. Mens anden sejlads ligeledes 
blev vundet af Freja denne gang med Marie 
Bill ved roret, mens Søren Hansen kom ind 
som nummer 2 i Ydun. Freja så ud til at være 
rigtigt godt kørende, men i finalen gik det 
galt Thomas Madsen i Ydun fik en god start 
og lagde sig i spidsen og holdt den. Men der 
var rigtig hård kamp om anden pladsen. Ikke 
mindst da bund mærket skulle rundes var der 
stor dramatik først Fylla og siden Freja gik lidt 
i stå i bundmærke rundingen så Sigyn med 

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

Inde på kajen efter sejladsen fik vinderen 
Thomas Madsen og nummer 2 Marie Bill deres 
fortjente præmier. En dejlig dag på søen var slut.
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Marie Bill ved roret pludselig kunne kæmpe 
sig op på anden pladsen efter ellers at have 
ligget bagerst. Et højdramatisk øjeblik der fik 
spændingen til at koge over på dommerbå-
den, hvor vi nød kampen om placeringerne. 
Det blev en dejlig dag på søen med spænding 

og intensitet i starterne og der blev sejlet 
koncentreret rundt på banen. 

H Kurt Fog Petersen
Skoleudvalget

 

Og her vinderne sammen med deres respektive 
besætninger fra Ydun og Sigyn fra finalesejladsen

Den dramatiske bundmærkerunding. 
Bemærk Sigyn helt ude til højre i billedet på 
vej ned for at runde bundmærket

Fra starten af anden sejlads hvor Freja, Sigyn og Ydun 
har fået et tæt start
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For nye sejlere var det lidt af en øjenåbner 
      at høre Mads Christensen fra Onesails 
fortælle om trimning af mast, rig og sejl – for 
mere garvede sejlere blev der både genopfri-
sket kendt viden og givet nye, nørdede tricks 
til at optimere trimningen.

Trim af mast og rig
Vi fik en både grundig og helt lavpraktisk gen-
nemgang af, hvordan man trimmer mast, rig 
og sejl, så det i hvert fald ikke er mastens/
riggens skyld, hvis båden sejler bedre på den 
ene halse end den anden. Fx er det en god 
ide ved isætning af masten, hvis den går gen-
nem dækket, at lade masten ”finde sit eget 

leje”, spænde topvanterne og først derefter 
sætte kiler i. Kilerne skal i øvrigt kun sættes 
i i siderne, og ikke foran og bag masten. For 
feinschmeckere lyder rådet fra Mads, at der 
kan sættes en kile foran masten i hårdt vejr 
for at stramme forstaget ekstra hårdt op.

I forhold til riggen var Mads helt klar i mælet: 
Topvanter kan kun strammes for meget. Til 
gengæld må evt. mellemvanter ikke være 
strammere end topvanterne, da det kan 
knække masten. I forhold til undervanter kan 
det være en god ide at stramme dem i hårdt 
vejr og løsne dem i let vejr.

Highlights fra 

Temaaftenom sejl den 8. nov.
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Trim af sejl
Det er velkendt viden, også for nye sejlere, 
at sejlene skal tottes på bidevind og slækkes 
på halvvind og læns m.v. Til gengæld var det 
i hvert fald nyt for undertegnede, at det har 
betydning for sejladsen, hvor på sejlets vand-
rette akse, buen/kurven er placeret. Sejlets 
facon i den henseende har således betydning 
for, hvor højt båden kan gå til vinden, og hvor 
meget båden krænger. 

Sejlets facon kan fx ændres ved at stramme 
udhaleren (storsejlet) og cunningham (stor-
sejlet) i hårdt vejr og slække dem i let vejr. 

Hvis hækstaget kan strammes, vil det også 
være en fordel i hårdt vejr. Mads understreger, 
at det er vigtigt at huske at løsne disse liner/
stag igen, når man kommer i havn, da sejlene 
ikke har godt af at være strammet unødigt 
hårdt op over længere tid. 

Du kan læse mere herom på Mads’ slides, jf. 
nedenfor og i øvrigt hente et gratis program 
på onesails.dk, som ret enkelt kan bruges til 
at måle placeringen af buen/kurven på netop 
dine sejl (programmet hedder BSG).

Vedligeholdelse
Sidst, men ikke mindst, kom Mads ind på 10 
gode råd til vedligeholdelse af sejl:

1. Tape splitter, kanter og andet i berøring   
 med sejlet
2. Hav altid reparationsgrej ombord
3. Husk at slække ligene, når sejlene ikke er  
 i brug i hårdt vejr
4. Fold sejlet og sørg for, at sejlpindene 
 ligger rigtigt
5. Rul sejlene frem for at folde, hvis det er   
 muligt
6. Beskyt sejlene mod sollys – sæt fx bom-
 presenningen på storsejlet ved motor-  
 sejlads
7. Tørre sejl holder længere
8. Vask sejlene mindst en gang om året og
 brug så få kemikalier som muligt – det   
 vigtigste er at få saltet ud
9. Gå jævnligt sejlene igennem for slitage/  
 brud
10. Giv sejlene et servicetjek, når sæsonen 
 er slut – de fleste sejlmagere har gratis   
 vintereftersyn

Hvis du vil vide mere
Du kan hente Mads’ slides fra temaaftenen på 
kas.dk.

Hvem er Mads?
Mads har 30 års erfaring som sejlmager og 
40 års erfaring som sejler – Mads har vundet 
6 verdensmesterskaber og talrige danske 
mesterskaber og har krydset Atlanten to 
gange.

H Liv Skovholm
Aktivitetsudvalgete

Aktivitetsudvalget ønsker alle en
Glædelig jul og et godt nytår!



16
S K O L E U D V A L G E T

Skoleudvalget vil gerne ønske et stort til-
       lykke med bestået prøve i praktisk sejlads 
til:

Prøve i

Praktisk sejlads 2017
Allan Christensen
Allan Reinert
Anders Krebs Nielsen
Andreas Petersen
Anne Najbjerg Wind 
Anne Rømer
Charlotte Simonsen
Christian Dalby Sørensen
Daniel Lynge Hansen
Eva Marxen
Frederik Wulf Olsen
Henrik Møgelvang

Klara Kvorning Ternov
Lasse Frisesdahl Andersen
Liv Skovholm
Maria Lund
Marie Bill
Mark Kofoed
Martin Koch
Nichlas Kvist Jørgensen
Nikolaj Apitz
Peter Adelhardt Høeg
Søren Dittman
Thorlak Fink Kondrup



17
S K O L E U D V A L G E T

Det var en dejlig sejldag med frisk vind, lørdag den 7. oktober, hvor de elever der var indstil-
let til førerprøven, skulle vise deres værd. Midt på dagen kom der en del regn, som dog ikke 
påvirkede prøveforløbet. Denne dag skulle 31 elever aflægge prøve på en af spækhuggernes 
påhængsmotor, til en teoretisk prøve i land samt ikke mindst den praktiske prøve i en af vores 
gaffelriggere ude på vandet.
Det var nu, de spændte (og nervøse) elever skulle vise, hvad de havde lært igennem tiden på 
sejlerskolen. 24 elever bestod prøven. 

En stor tak til de lærer, censorer, skoleudvalgsmedlemmer og frivillige som gjorde afviklingen af 
denne dag mulig.

H Skoleudvalget



Per Svendsen, fmd. bådpladsudvalget, bød 
       velkommen og foreslog Karsten Møller-
Hansen som referent. Dette blev vedtaget, og 
man fortsatte til dagsordenens:

Pkt. 2 – Optagning af både
Optagning på Gammel Plads er startet og 
forløber fint. Der er afsat 1⁄2 time/båd og 
det ser ud til at passe udmærket, så den ’løse 
tidsplan’ er tilsyneladende OK. Humøret på 
pladsen er højt og man hjælper hinanden. Per 
var generelt tilfreds med, hvorledes der hol-
des orden på pladsen, men gør opmærksom 
på at klargøringsbassinet ikke er parkerings-
område. Kun beregnet til kortvarigt ophold 
– Se reglementet!

Optagning på Kulpladsen er planlagt til 
weekenden 28.-29. oktober, men var på 
mødetidspunktet truet af en dårlig vejrudsigt 
(referentens bemærkning: aflyst og udskudt 
til 11.-12. november). De ’gamle’ hjælper de 
’nye’ på pladsen med råd og dåd.

Masteskuret har nydt godt af en kraftig op-
rydning. Vestligste sektion er nu forbeholdt 
master > 15 m og sektionen ved siden af 
master på > 14 m. Et nyt mastebrik-system 
forventes at forhindre de anarkistiske tilstan-
de. Lidt printerproblemer med de ny brikker 
– flere bådejere fik efter mødet hjælp med 
det praktiske.

Under dette punkt udspandt der sig en læn-
gere debat om beddingens tilstand – en del 
både kan ikke længere tages op til ’kulspul’ 
og forårsklargøring efter en vinter i vandet. 
Begrænsningen er p.t. ikke skinnelegemet (der 

er udført svellereparationer), men vognens 
tilstand. Kortkølede både, hvis køl er lidt langt 
fremme i forhold til tyngdepunktet, kan ikke 
længere tages op. Kulspul er tilbudt disse både 
med Havnens kranvogn på Sejlklubben Sundets 
spuleplads – dog begrænset af kranens løfte-
evne. Tungere både kan benytte Jacob Jensen’s 
Bådeværft, hvor Havnen har aftalt særpris.
Det er dog klart at disse tiltag på ingen måde 
løser alle problemer. ØSF og K.A.S. har en 
fælles arbejdsgruppe, som ser på muligheden 
for et fremtidigt, fælles beddingsområde, men 
dette antages at ligge år fremme i tiden, og 
bådejerne efterlyste derfor en bedre midler-
tidig ordning, end den nuværende. Det blev 
stillet i udsigt, at undersøge muligheder for 
udbed-ring eller udskiftning af beddingsvog-
nen. 

Forsamlingen henstillede, at en løsning findes 
og effektueres snarest muligt.

For nemmere at kunne male under bukkene, 
undersøger Per muligheden for at indkøbe 2 
stk. ’soldater’ (justerbar stangstøtte).

Mastekranen har tilsyneladende, efter repara-
tionsarbejde, ændret ’adfærd’. Start og stop 
sker med en vis forsinkelse – at den starter 
langsomt er ikke et problem, men et langsomt 
stop vanskeliggør finregulering.

Pkt. 3 – Nyt fra bådpladsen
Per har nedsat et bådpladsudvalg med føl-
gende medlemmer: Jonas Toft Jacobsen, 
Flemming Holm, Erik Captyn, Erik Skov-
gaard Jensen, Ole Sølve Jacobsen og Kar-
sten Møller-Hansen. Der har været afholdt 2 

Referat af

Bådejermødetden 25. oktober
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arbejdsdage – hvor også mange andre end 
udvalgsmedlemmerne har deltaget. Opryd-
ning på pladserne, i masteskuret, i værkste-
det, fældet træer, ryddet ukrudt o.m.a. Per 
udtrykte tilfredshed med indsatsen, og benyt-
-tede lejligheden til at annoncere næste ar-
bejdsdag: 26. maj 2018.

Der er fyldt grus på Gammel Plads og mere 
følger i 2018. En bådejer gjorde opmærksom 
på ’en blød plet’ på Kulpladsen – Per under-
søger (det er jo ikke ’vores’ plads).

3 skure på Gammel Plads har fået nyt tag 
og det forventes, at budgettet tillader resten 
af tagpappet kan udskiftes i 2018. En del 
af dørene er i så dårlig stand, at de snarest 
bliver repareret. Ansøgning om tilladelse til 
at opføre yderligere skure ligger hos Køben-
havns Kommune – vi håber på 2018.

Der har været en del problemer med elfor-
syningen på begge pladser. Det er nu ved 
at blive gennemgået og på Gammel Plads 
opsættes også nye udendørslamper.

Pkt. 4 – Nyt fra Havnen
Havnefoged John Vestergård startede med at 
orientere om forholdene ved optagning på 
Kulpladsen. Da vi ikke længere kan få adgang 
til Svanemølleværket om fredagen, kan klar-
gøring af kran først finde sted lørdag morgen. 
Dette medfører et senere starttidspunkt end 
oprindelig meddelt.

Ansøgning om plads eller stille sin plads i 
bero (§15), skal finde sted senest i slutnin-
gen af november. Ansøgning om vinterplads 
senest 15. november.
Såfremt man måtte ønske en rokering, skal 
man søge snarest muligt.
Efter flere år uden tyverier, har vi desværre nu 
haft et tilfælde, hvor adskillige påhængsmo-
torer er stjålet – både store og små, ved en 
samlet operation.
Nordhavnstunnel – intet afgørende nyt 
om forbindelsen under Svanemøllebugten. 

Strandvænget er lukket frem til 19/11 som 
led i færdiggørelsen af Nordhavnsvejen. Når 
den åbnes vil Strandpromenaden fortsat 
være lukket ca. 2 uger, men forbindelsen op 
til Østerbrogade/Strandvejen/Ryvangs Allé 
åbner. Cyklister og fodgængere kan passere i 
hele perioden.

Pkt. 5 – Idéer og ønsker fra bådejerne
Alt var tilsyneladende dækket under tidligere 
punkter.

Pkt. 6 – Eventuelt
En bådejer udtrykte sin store tilfredshed med 
Per’s arbejde – dette udløste stor applaus fra 
forsamligen.

H Referent
Karsten Møller-Hansen
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Bådoptagning
Bådoptagning 2017 er tilendebragt og alt er 
gået planmæssigt, lastvognen, kørt med Sva-
nemøllehavnens personale, har udført opga-
ven i hele optagningsperioden uden ”hjælp” 
udefra. Porten til midtermolen er sat op. 
HUSK at få ændret dit adgangskort/havne-
kort til porten (NY ADGANGS KODE for 
2017/18).

Kulpladsens både er kommet op, og det gik 
planmæssigt med den store kran. Adgangs-
kort (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 fortøj-
ninger 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, 
der kræves dog betaling hele døgnet. Parke-
ring ved Strandvænget er stadig det samme, 
der er 3 timers parkering indtil kl. 17 ud for 
roklubberne og fri parkering i ”skråparkerin-

gen”  og HUSK der er stadig ensrettet, pas 
på cyklister,  de har den opfattelse at de kan 
køre overalt og er urørlige, der bliver igen 
trafik i begge retninger når Nordhavnsvejen 
åbner den 20. november 2017, men indtil den 
29. december 2017 bliver det kun lokalsporet 
op til Østerbrogade/Strandvejen der åbnes 
for trafik. 

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 forlæn-
gelse. Der kommer først en afgørelse efter 
kommunalvalget om hvordan og hvornår 
arbejdet  skal udføres, dog tidligst i 2020.

S V A N E M Ø L L E H A V N E N

Nyt fra

Havnen
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Pladser i bero §15
Hvis man ikke ønsker at gøre brug af sin plads 
kan man sætte den i bero i op til 3 år.
HUSK: Pladser på §15, hvis pladsen igen 
ønskes taget i brug i den følgende sæson 
(2018) skal give besked med udgangen af 
november måned.

Havnekontoret vil være lukket mandag aften 
(kl. 16,00 – 18,00) fra den 15. november 
2017 til den 15. marts 2018.

Gløgg og æbleskiver i havnehuset tirsdag 
den 19. december kl. 14.30–16.30
Igen i år vil der være gløgg og æbleskiver i 
havnehuset hvor vi har mulighed for at ønske 
alle en glædelig jul og et godt nytår. Håber at 
se så mange som muligt denne dag.

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

H John Vestergaard
Havnefoged
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Aktivitetsudvalget i K.A.S. arrangerer fore-    
        drag, weekendture, grillaftener, fester, 
klubbens fødselsdag, standerhejsning og 
-nedhaling og meget mere. 

Vinterforedrag i K.A.S. 
Vi har i aktivitetsudvalget været vidt omkring 
og undersøgt forskellige muligheder for fore-
drag/videndeling henover vinteren, så der er 
noget for enhver smag. Både ud fra vores 
egne ideer og ud fra vores uformelle samtaler 
med medlemmer i klubben de sidste par må-
neder. En del medlemmer har tilkendegivet at 
være interesserede i at høre oplægsholdere, 
der har sejlet langfart med deres familie og 
med børn. Andre har udtrykt ønsker om fag-
lige oplæg/videndeling (sejl, tips og tricks til 
vedligeholdelse og søsikkerhed). Ønskerne er 
også gået på oplægsholdere, som er medlem-
mer af klubben, ligesom oplægsholdere uden-
for klubben er meget velkomne. 

Vi har netop i november måned holdt en fag-
lig temaaften om sejl, læs mere herom på side 
14 og 15.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har 
ideer/kontakter til foredragsholdere, som du 
synes, vi skal gå videre med. Skriv en mail til 
aktivitet@kas.dk.

Aktuelt er vi i fuld gang med at planlægge 
følgende foredrag – datoerne er ikke ende-
ligt på plads endnu, så hold øje med kas.dk, 
indbakken og Facebook: 

H En eller to aftener om søsikkerhed: Test 
og vedligeholdelse af din redningsvest, sådan 
bruger du en hjertestarter OG ikke mindst 
sådan virker et nødblus. 

H Forfatter og langturssejler Thomas Veber, 
der bl.a. er forfatter af bestselleren ’Hold kæft 
og rejs’ og andre rejsebøger, og er et big shot 
på Svensk TV, som viser familiens langfarts-
sejlads (ala Mikkel Beha og Troels Kløvedal), 
som fast TV-serie. 

H Karsten Møller-Hansen fra K.A.S. med 
evt. crew om turen over Atlanten ombord på 
’Vesterbro’ (fra Vesterbro til verdens ende). 

Hvem er vi?
Aktivitetsudvalget har fået flere nye medlem-
mer og ny formand i løbet af 2017, og ud-
valget består nu af følgende medlemmer, der 
er en skøn blanding af bådejere og elever på 
sejlerskolen:

l Jarle D. Christensen
l Katarina Lie Delcomyn
l Annette Kragskov Havlit
l Sune Christian Lodal
l Carsten Meyer
l Liv Skovholm (formand)

Vil du være med?
Har du lyst til at være med til at lægge kursen 
for klubbens arrangementer fremover, hører vi 
meget gerne fra dig på aktivitet@kas.dk.

H Mange hilsener
Aktivitetsudvalget

Nyt fra 

Aktivetsudvalget
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Svend Aage Christensen 
in Memoriam 
Svend Aage Christensen er ikke iblandt os 
mere. Han blev bisat 20.10.17 i Slagslunde 
kirke. Svend Aage blev medlem i 1955, tog 
førerprøve og senere kystskippereksamen. I 
1999 blev han med i ledelsen af Søulkene, 
hvor han var kasserer til 2008. Svend Aage 
hyggede sig på mange sejladser indtil sygdom 
hindrede ham i at deltage.

Vi tænker på din familie.

Æret være Svend Aages minde.

H Torben Molbech 

Nekrolog
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Nekrolog

Ole Holmsteen 
in Memoriam 
Ole Holmsteen døde pludselig under en kort 
hospitalsindlæggelse den 19. september, 86 
år gammel. Med Oles bortgang sluttede en 
livslang tilknytning til K.A.S., medlemsnumme-
ret var det forbløffende lave tal, 16. 

Ole lærte K.A.S. at kende i Langeliniehavnen 
på vort gamle klubskib, Tjalfe. Her mødte han 

også sin Grete, datter af K.A.S. medlemmet 
Eigil Hansen med 45 m3 spidsgatteren Vidi.
Som 16 årig tegnede Ole i 1947 sit eget 
medlemskab i klubben, startede sin sejler-
uddannelse som junior og blev med tiden 
kystskipper.

Fra 1995 var Ole et meget aktivt medlem af 
Søulkene, og var 1998-2007 sekretær for 
gruppen. 

Ole og Grete tilbragte som regel sommeren 
i deres dejlige sommerhus ved Rødvig, men 
alligevel tog Ole ofte turen til Svanemølle-
havnen for at deltage i Søulkenes onsdags-
sejladser.  

Ole, som havde sine sidste onsdagssejladser 
med Søulkene i forsommeren, vil være stærkt 
savnet som en altid tjenstvillig og god kam-
merat. 

Efter længere tids sygdom døde Grete den 
26. oktober.

Æret være Deres minde.

H Hans Henning Eriksen

Glædelig jul og et godt nytår!
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S Ø U L K E
Sejlads med gaffelriggere

sponsor

  
Ole Risgaard
30420567

Torben Molbech
30125522

Sejlsæsonen er slut med afslutning af 
       Steen og Torbens gule ærter. I 15 år har 
vi stået for gule ærter og torskegilde, så vi 
har besluttet at stoppe som kokke og nye må 
tage over! 

Vores kassemester Ole Risgaard fortsætter, 
men vi skal bruge en fast makker til indkøb og 
styring af arrangementet. Hjælpere til kartof-
felskræl m.v. er normalt ikke noget problem.
Vi skal også bruge yngre søulke til ledelsen. 
Vores sekretær Jens er stoppet og vi har over-
talt Hans Henning som midlertidig sekretær.

Sejladsmæssigt har sommeren været præget 
af meget vind, men mange gode sejladser og 
fin deltagelse og højt humør.

Vi har desværre mistet følgende søulke: 
Hanne Bang Nielsen, Jørgen Philip Rasmus-
sen, Sv. Aage Christensen, Ole Holmsteen.  
Æret være deres minde.

Vi har tradition for at markere runde fød-
selsdage. Men vi har et efterslæb, så det vil 
vi gerne rette op på. Så følgende søulke kan 
ved julefrokosten 6.12.2017 få overrakt 2 fl. 
vin. Så kom til en festlig julefrokost. Husk at 
melde jer til Ole Risgaard.

Fødselarerne er: Sv. Allan Olsen 70år, Jens 
Peter Sandholt 70 år. John Kurt Olsen 75 år, 
Mads Wexø 75 år. Jørgen Jørgensen 80 år, 
Ole Ullby 80 år, Jørgen Schou Rasmussen 80 
år, Bent Almskov 80 år. Bent Holm Christen-
sen 85 år.

K.A.S.s bestyrelse har fået gl. FREJA tilbage 
fra museet i Svendborg. Man har vurderet, at 
den gl. skude kan sættes i brugbar stand ved 
frivillig arbejdskraft for ca. 200.000 kr.. Har 
nogle søulke lyst og tid til at deltage i istand-
sættelsen, kan de kontakte K.A.S. bestyrelse.

Arrangementer i 2018
Februar 15.2. Torskegilde
Marts og april ingen arrangementer planlagt 
endnu.

Til slut ønsker vi alle søulke og deres familier 
en glædelig jul og godt nytår.

H Ole, Hans Henning, Torben

Hans Henning Eriksen
39644442
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December
6. Søulkenes julefrokost
9. Udvalgsjulefrokost
31. Nytårsfest i Jomsborg

Januar
6. Søulkenes julefrokost
25. 1. aften på introkurset
19. Brand-og Søsikkerhedskursus
21. Brand-og Søsikkerhedskursus
26. Brand-og Søsikkerhedskursus
28. Brand-og Søsikkerhedskursus 

Februar
15. Søulkenes torskemiddag

Marts
7. Bådejermøde
13.  Klubbens fødselsdag
21. Generalforsamling
 Dagsorden ifølge vedtægter

Formand Jon Bundesen  81 61 44 40
Næstformand Margit Arentoft 22 12 11 35
Kasserer Niels Erik Andersen 35 43 44 18
Charlotte Andersen  21 93 13 13 
Svend Bie  23 80 50 42
Morten Ingerslev  24 22 74 79   
Svend Allan Olsen  23 61 75 76
Per Svendsen  31 10 93 35
Anne Nimb  40 31 35 38  
Udvalg
Kapsejladsudvalg
Charlotte Andersen  21 93 13 13 
Klubhusudvalg
Margit Arentoft  22 12 11 35
Kasserer 
Niels Erik Andersen  35 43 44 18
Skoleudvalg 
Morten Ingerslev  24 22 74 79
Bådpladsudvalg
Per Svendsen  31 10 93 35
Havneudvalg
Niels Laursen  29 91 12 12
Svend Allan Olsen  23 61 75 76
Fartøjsudvalg 
Svend Bie  23 80 50 42
Informationsudvalg
Anne Nimb  40 31 35 38
Kajakudvalg 
Christopher Pethick                   39 29 91 11
Aktivitetsudvalg
Liv Skovholm          51 64 08 55
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